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Stöd socialistiska stödfonden
Ge ett bidrag till kampen.  

Stöd Malmövänstern i EU-valet.  
Eller varför inte bli månadsgivare?  

Tack för ditt bidrag!

Fyll i medgivande på  
vmalmo.se/du-behovs/skank-en-gava/  

så ordnar vi resten.

Du kan också SWISHA valfritt belopp till  
123 173 33 85

Ringkampanjen Lyft Luren bygger på aktivistisk 
kraft och volontärer. För att understödja det arbe-
tet timarvoderar Vänsterpartiet ett antal kamrater 
för att ringa medlemmar och väljare både i Malmö 
och i övriga södra Sverige. Du behöver inte vara 
bosatt i Malmö för att söka. Intresserad? Sök med 
personligt brev och CV till vår ringpool på  
malmo@vansterpartiet.se.

Jobba extra som ringare  
under EU-kampanjen – vinn  
väljare för Vänstern!

Vara med i Lyft Luren?
Anmäl dig antingen via Zetkin eller ge-
nom ett mejl till malmo@vansterpartiet.
se eller på 040-96 64 67. För dig som vill 
ordnar vi fyra utbildningstillfällen, se 
när det passar dig i vår annons på sidan 
16. För dig som inte kan delta på dessa 
ordnar vi kortare intro i samband med 
ditt första ringpass.

Läs mer på sid 18
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Umihana Rasovic Kasumovic ordförande Vänsterpartiet Skåne

Jag är oerhört hedrad att bli 
vald till distriktets ordfö-
rande, och kommer göra mitt 
bästa för att tillsammans med 
Er utveckla distriktet och 
samarbetet med partifören-
ingarna. 

Jag ser fram emot att arbeta 
med den nyvalda, kompetenta 
och spännande distriktsstyrel-
sen, och att besöka partifören-
ingarnas aktiviteter. 

Vänsterpartiet i Skåne har 
en gedigen verksamhetsplan 
och 2019 blir ett händelse-
rikt år. Vi kan se fram emot 
utbildningar, Första maj, 
nätverkande, manifestationer 
och aktivism. 

Framför oss har vi en intensiv 
och viktig valrörelse inför EU-
valet den 26 maj. Det behövs 
en stark vänster i parlamentet 
för ett jämlikt och solidariskt 
EU. Alla måste hjälpas åt, stora 
partiföreningar som små. Vi 
kan inte låta lobbyisterna, ra-
sisterna och miljöförnekarna 
komma undan. Vi har ett val 
att vinna! 

Vi ska visa att det finns mot-
stånd och ett mycket bättre 
alternativ i Vänsterpartiet! Vi 
kan inte lita på att Socialde-

mokraterna och Miljöpartiet 
tar kampen tillsammans med 
oss. De är med oss bara när 
det blåser vänstervindar. 

Europa har aldrig varit rikare 
och heller aldrig mer ojämlikt. 
Vi borde inte ha fattigdom 
och ett ojämlikt samhälle. Vi 
vet att jämlika samhällen ger 
större frihet och fler möj-
ligheter för alla och att det 
är värt att kämpa för. De är 
också bättre på att lösa stora 
samhällsutmaningar, som kli-
matförändring, rasism eller en 
otillräcklig välfärd. Problemet 
är att medborgarna, tack vare 
kapitalisterna, lobbyisterna 
och fascisterna har fullt upp 
med att bråka med varandra i 
stället för att rädda jorden. 

EU ska ändras, inte klimatet. 
Dagens samhällsklimat på-
minner om Game of Thrones. 
På grund av allt maktspel är 
det få personer som ser det 
verkliga hotet (White Walkers) 
mot mänskligheten, i vårt fall 
klimatkrisen. Vi har tio år på 
oss att rädda jorden och vi har 
knappt börjat. 

Förutom för en rättvis 
klimatpolitik är det viktigt att 

vi klargör för väljarna att vi 
kämpar för arbetsrätten, femi-
nismen, mänskliga rättigheter 
och står upp för demokratin. 

Högerextrema partier i 
Europa och i världen växer. 
Rasism, islamofobi, afrofobi, 
fascism och antisemitism är 
hot mot demokratin. 

Vi ska vara stolta över att 
vi kämpar för mänskliga rät-
tigheter och solidaritet, och 
mot taggtråd och rasism. Den 
högerpolitik, som råder i EU 
slår hårt mot många, framfö-
rallt kvinnor. EU har problem 
med mäns våld mot kvinnor. 
Nästan hälften av Europas 
kvinnor har utsatts för mäns 
våld och var tionde kvinna för 
sexuellt våld. 

Men majoriteten av politi-
kerna i EU-parlamentet räddar 
hellre banker än våldsutsatta 
kvinnor. Det är orsak nog för 
en revolution! Eller i alla fall 
ett nytt styre. 

Vi har många bra argument 
att använda i valrörelsen och 
fantastiska kamrater på val-
listan. Två grymma represen-
tanter från Skåne återfinns i 
topp, Ana Süssner Rubin och 
Hanna Gedin. Distriktet har 

beställt kampanjmaterial, som 
alla partiföreningar kan ta del 
av och en EU-valskola, dit alla 
medlemmar är välkomna. Den 
28 april kör vi i Helsingborg.

Nu ska vi göra det vi är bäst 
på, aktivism och valrörelse! Vi 
ses på torget, på landsbygden, 
i ringcentralen, på mark-
naden, i trappuppgången, i 
valstugorna… Överallt ska vi 
göra vår viktiga röst hörd.

Kamratligen 
Umihana Rasovic Kasumovic 

Ledare  Umihana Rasovic Kasumovic

Kamrater, tack för förtroendet

Upp: Vänsterpartiets framgång i 
valet i Falun.

Ner: Mer pengar till kungen i  
vårbudgeten.

Vi ses på: 1 maj!

” Nu ska vi göra det vi är 
bäst på, aktivism och  
valrörelse! Vi ses på tor-
get, på landsbygden,  
i ringcentralen, på mark-
naden, i trappuppgången, 
i valstugorna… Överallt 
ska vi göra vår viktiga 
röst hörd.”
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Majtåg, från första början

VARFÖR 1 MAJ

– Vår tystnad 
från graven blir 
mäktigare än 
våra röster som 
ni dödar i dag. 

Det blev August Spies 
sista ord vid galgen när 
han avrättades tillsam-
mans med tre andra 
arbetare. 

Dömda på oklara grunder 
för att ha kastat en bomb 
i samband med demon-
strationer för åtta timmars 
arbetsdag på torget 
Haymarket i Chicago i maj 
1887. Det utlöste det 
som nu kallas Haymarket-
massakern med sju döda 
poliser, flera skjutna av 
sina egna, och ett okänt 
antal dödade demonstran-
ter. Dagen innan blev två 
demonstranter ihjälskjutna 
av polis. 

Efter avrättningarna 
uppdagades det att de 
dömda utsatts också för 
ett justitiemord. 

Till minne av Haymarket-
massakern antog Andra 
Internationalen första 
maj som arbetarrörelsens 
kampdag. 

1890 gick för första gången en 
förstamajdemonstration genom 
Malmö. 5000 arbetare samlades 
på Gustav Adolfs torg i Malmö 
och tågade till Rörsjömarken 
(där Pauliskolan ligger idag). 
Där talade Fredrik Sterky, en av 
socialdemokratins förgrunds-
gestalter och senare LO:s första 
ordförande. 
Vare sig Vänsterpartiet, Möllevångstorget 
eller Folkets Park fanns på den tiden, men från 
mitten på 1890-talet då ”Möllevångsparken” 
blivit Folkets park var den öppen för ”förlustel-
ser” efter själva demonstrationen, och sedan 
1916 har den varit slutmål för det socialdemo-
kratiska tåget.

1939, bröt andra världskriget ut, och samma 
år blev Första maj allmän helgdag. Året efter 
gick både socialdemokrater och högerpartister 
i tågen landet över, som en manifestation mot 
kriget, utan att tal hölls.

Om rösträtt och åtta timmars arbetsdag 
var paroller på 1890-talet, var lediga lördagar 
och pensionsreform det man kämpade för på 
50-talet. Och 1966 var Olof Palme i Malmö med 
orden: ”Den 1 maj är solidaritetens dag. Och 
solidariteten känner inga gränser.” 

1989 var Birgitta Dahl första kvinna att första 
maj-tala, 99 år efter den första demonstratio-
nen.

Första gången två tåg gick i Malmö var -69. 
Röd front hade tröttnat på att i enighetens namn 
gå i sossetåget och bildade ett eget förstamajtåg 
med omkring 400 deltagare. Några år senare 

hade vänstergrupperna som ingick splittrats 
i tre: Förbundet Kommunist, Röd Front och 
KFML(r).

VPK samlade sitt eget tåg första gången 1974. 
Och för första gången demonstrerade homo-
sexuella. 

1987 talade Lars Werner i Malmö och CH Her-
mansson pratade i Slottsparken 1993. Firandet i 
Slottsparken, med tal och musik, osande grillar 
och bokbord är en välkommen, kanske något 
väderkänslig, tradition.

För några år sedan blev Vänsterpartiets tåg 
större än Socialdemokraternas och varje år 
sedan 2015 har det slagits nya deltagarrekord. 
I fjol sprängdes deltagargränsen på 6 000 (tre 
gånger sossarnas). Ett rekord vi naturligtvis slår 
också i år. Ju fler i tåget, ju större kraft bakom 
budskapen.
Maria Kållberg

(KÄLLOR: WIKIPEDIA, SYDSVENSKAN MED FLERA)

Tåg genom Malmö 1916, foto 
Gotthard Carlsten

Tal, musik och picknick i Slottsparken när Vänsterpartiet gör det. Foto Maria Kållberg



1 maj i Skåne 

Helsingborg
Samling på Stortorget kl 14.30. 

Avmarsch 15.00 mot Gustav Adolfs torg, 
där tal kommer hållas. 

Efter demonstrationen väntar en fest i 
A-salen på Folkets Hus i Helsingborg med 
tal, sång, musik, dans, barnaktiviteter och 
bokbord. Vänsterpartiet bjuder på mat.

På förmiddagen deltar Vänsterpartiet 
Helsingborg även i demonstrationen i 
Ängelholm. 

Hässleholm 
Möte i Hembygdsparken kl 10.30.  
Tal: Hanna Gedin, Magnus Åkeborn,
Ung Vänster. 
Musik: Christian von Svensson

Höganäs
Vänsterpartiet Höganäs deltar i demonstra-
tionerna i Helsingborg och Ängelholm.

Kristianstad
Möte vid Gallerian kl 13.00. Tal av Hanna 
Gedin, Ung Vänster och lokala represen-
tanter. Musik: Christian von Svensson.

Lund
Samling för demonstration på Stortorget kl 
14.00. Avslutande möte i Stadsparken.
Huvudparoller: ”För oss alla – inte bara 
eliten”; ”Rör inte strejkrätten”.
Tal av Europaparlamentariker Malin Björk 
med flera. 

Malmö
Riktig vänster – för klimatet, välfärden, 
strejkrätten.
Fira första maj med Malmövänstern.
Samling på Möllevångstorget kl 11,  
avslutning i Slottsparken från kl 13.
Huvudtalare:

Malin Björk – EU-parlamentariker och 
toppnamn på Vänsterpartiets EU-lista

Meja Cohen Tillberg – ordförande för Ung 
Vänster Skåne

Musik: Al-Ashiqeen – de har kallats 
Palestinas The Beatles. Numera är de 
baserade i Skåne. 

Barnkalas med hoppborg, barnteater, 
lekar och mycket mer. Redan på Mölle-
vångstorget kan alla barn bli ansiktsmålade 
och få en ballong.

Matserveringar och informationsbord i 
Slottsparken. Frukostkiosk och plakatverk-
stad på Möllevångstorget.

Simrishamn
Möte Hamnplan kl 11.00.

Sjöbo
Möte på Nya Torg kl 12.30.
Korvgrillning, tal och underhållning

Skurup
Torget kl 14 
1 maj-firande i Skurup i syfte att sätta 
fokus på att Vänstern är stark även i en 
kommun som gör sig känd för att polisan-
mäla barn för bidragsbrott. 

Trelleborg
Möte på Olof Palmes plats, Trelleborg kl 
9.30. Tal: Pål Brunnström, Mats Sjölin 
samt Oscar Andersson (Ung Vänster). 
Musik: Röda Kapellet

Ystad
Vänsterpartiet Ystad deltar i 1 maj-firandet 
i Skurup.

Ängelholm
Samling på Nya torg kl 10.30
Avmarsch kl 11.00 mot Stortorget där tal 
kommer att hållas.

På eftermiddagen deltar Vänsterpartiet 
Ängelholm i 1 maj-firandet i Helsingborg.

Kom och ta med dig alla du känner med hjärtat  
till vänster till våra 1 maj-arrangemang

På 1 maj hjälps vi åt 
att visa att vi är en 
växande rörelse. Du är 
mycket välkommen till 
nedanstående demon-
strationer och möten. 
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När Vänsterpartiets Första maj-
tåg går genom Malmö i år är 
det som det enda kvarvarande 
oppositionspartiet vi demon-
strerar.

S/MP-regeringen sitter kvar, 
men betalar med att tvingas 
genomföra borgerlig politik och 
två liberala stödpartier som 
överrock. 

Vi säger klimatet, välfärden, 
strejkrätten.

Det så kallade januariavtalet innebär att 
oppositionsrollen måste fyllas omedel-
bart. Malmövänsterns Första maj lyfter 
några ödesfrågor för ett rödgrönt parti. En 
snabb klimatomställning där insikten om 
att det måste gå snabbt är central. Behovet 
av att satsa på utbyggd välfärd i stället för 
att sänka skatterna för de rikaste. Och vi 
vill slänga förslaget om försämrad strejk-
rätt i papperskorgen. 

Malin Björk talar
Huvudtalare i Slottsparken är EU-par-
lamentarikern Malin Björk som toppar 
Vänsterpartiets EU-lista. Hon menar att 
kampen mot de högerextrema krafterna 
och klimatet kommer att bli viktiga frågor 
för henne att driva i EU-parlamentet:

– Vi är den starkaste kraften mot 
de högerextrema. Det är bara vi som 
har en politik som kan sätta stopp för 
deras framfart, för vi har en politik som 
sammanför kampen för jämlikhet med 

Malmövänstern firar första maj

Byt system – inte klimat 

Försvara strejkrätten 

Välfärd istället för skatte-
sänkningar för de rika

Fler naturkatastrofer, torka och värme-
böljor. Klimatförändringens konse-
kvenser hotar både människor, djur 
och samhällen. Det behövs omfattande 
samhällsförändringar för att mildra 
konsekvenserna, och det är bråttom. 

Det finns en stark folkrörelse för en 
omställning till ett långsiktigt hållbart 
samhälle – men motståndarna är mäk-
tiga för att de tjänar pengar på dagens 
system.

I Löfvens nya regering skräddarsys poli-
tiken för de rika, för de stora företagen 
och för bankerna. Vi vill någonting an-
nat. För oss i Vänsterpartiet går strävan 
efter jämlikhet som en röd tråd genom 
allt vi gör. En politik från vänster skulle 
innebära ett stopp för vinster i välfär-

den, satsning på bättre arbetsmiljö och 
fler kollegor för de som arbetar inom 
förskola, skola, sjukvård och omsorg. 
Pensionssystemet skulle behöva göras 
om i grunden. Nu är också tiden för att 
ta det första rejäla steget mot sex tim-
mars arbetsdag med bibehållen lön.

Regeringens förslag om att inskränka 
strejkrätten är en riktigt dålig idé. 
Vänsterpartiet säger därför högt och 
tydligt: Rör inte strejkrätten! Släng 
förslaget om en försämrad strejkrätt 

i papperskorgen! Vi behöver stärka 
arbetstagarnas position på arbetsmark-
naden idag, inte angripa en av grund-
valarna för ett fritt och välorganiserat 
arbetsliv.
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Malmövänstern firar första maj

1 maj i Malmö

Samling kl 11 på Möllevångstorget
Musikfest i Slottsparken, start kl 13

Huvudtalare: Malin Björk och Meja 
Cohen Tillberg

Årets 1 maj-insamling går till Fristads-
fonden – juridisk hjälp till flyktingar

Musik med Al-Ashiqeen

Arrangörer är Vänsterpartiet och  
Ung Vänster i samarbete med  
ABF Malmö

Vänsterpartiet Malmös fackliga 
utskott genomför en kampanj särskild 
riktad mot större arbetsplatser under 
1 maj-kampanjen. Kampanjen fortsät-
ter sedan över EU-valrörelsen som drar 
igång i början av maj. Totalt 25 flyg-

bladsutdelningar och kaffe & politisk ska 
genomföras med fokus på arbetsplatser 
inom hemtjänst och sjukvård. I kampan-
jen har ett särskilt flygblad tagits fram 
med fokus på det fackliga perspektivet, 
text frågan om att bevara strejkrätten 

och rätten till trygga jobb och kollektiv-
avtal. 
Du som vill delta i kampanjen hittar 
alla kampanjtillfällen på vmalmö.se/
zetkin eller genom att maila till malmo@
vansterpartiet.se.

kampen för demokrati, öppenhet, och 
feminism. Lika viktigt är det att vänsterns 
politik för klimaträttvisa får genomslag. 
Varenda gymnasieungdom vet idag att vi 
behöver ställa om, men för att det ska bli 
möjlighet krävs en kraftfullare politik och 
att de rika och storföretagen bidrar mer 
till systemomställningen.

Musik med Al-Ashiqeen
När talen är över går musikfesten loss, 
och huvudakt är “Palestinas Beatles”. 
Al-Ashiqeen är arabiska för kärlek, 
behöver vi veta mer än så, och de har 
spelat tillsammans i årtionden. De vet hur 
man drar igång en publik. Det numera 
Helsingborgsbaserade bandet, ställer upp 
tolv musiker och dansare på scen. Bara att 
hänga med.

Malmövänsterns Första maj-fest i 
Slottsparken ser till att också barnen kan 
välja mellan en massa aktiviteter, som 
hoppborg, hinderbana, barnteater. Och 
vad är Första maj utan den ringlande för-
väntansfulla kön till våra internationella 
föreningars underbart ljuvliga matstånd?

Fackliga utskottet mobiliserar på arbetsplatserna  
inför 1 maj och EU-valet

Malin Björk, vår parlamentari-
ker i Bryssel, är årets huvudta-
lare på Första maj i Malmö. Hon 
är en stolt socialist som menar 
att Vänsterpartiet ensamt bär 
på en vision om ett samhälle 
som gemensamt tar ansvar för 
planeten och för varandra, både 
i nuet och i framtiden.  

– Av var och en efter förmåga, åt var och 
en efter behov är för mig den enda möj-
liga framtidsvisionen. 

– Jag kommer att prata om de skriande 
behoven av politik för mer jämlikhet, fe-
ministisk och antirasistisk kamp som kan 
mota tillbaks fascisterna både hemma och 
i Europa, och om hur vi tar striden mot 
fästning Europa, och för klimaträttvisa. 
Om varför det behövs en riktig vänster!

Med valet för dörren är  
också EU ett ämne:
– Viktigast att se är att partiet står upp 

för samma politik i EU som hemma. 
Vi stänger inte gränser för människor 
som flyr, vi accepterar inte destruktiv 
åtstramningspolitik, vi sätter människor 
och planeten före företagens friheter att 
skövla vår välfärd.

Malin Björk minns sitt första stora tal 
just i Malmö 2014.

– Jag var så peppad. Att få debutera i 
Malmö med den mobilisering av aktivis-
ter som firade tillsammans var en mäktig 
känsla. Jag har också firat 8 mars där 
flera gånger. Den feministiska kraften är 
starkare där än på många håll.

Ett råd till andra talare?
– Jag brukar tänka på att de allra flesta 
som lyssnar är del av vår rörelse och att vi 
hör samman i vår kamp och våra dröm-
mar. Hela den grejen, att vi samlas den 
här dagen gör mig oerhört peppad och 
lugn.  

Maria Kållberg

Hej Malin Björk!
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Ekosocialism eller  
fascism? Eller bara 
rulla på?

Ska man resa så ska 
man i alla fall helst 
rulla på räls.

Så gjorde medlemmarna i Vänster-
partiet Malmös miljöutskott när de för 
någon månad sedan återvände från ett 
studiebesök i EU:s högkvarter i Bryssel. 
Jens Börjesson var med på resan.

Vi ses passande nog i Luxemburgrum-
met på Vänsterns hus. Rosa Luxemburg 
var nämligen närvarande även i Bryssel.

– Ett av våra många möten var med 
Rosa Luxemburgstiftelsen då vi bland 
annat tog upp EU:s massiva satsning på 
pipelines för fossil gas, berättar Jens.

Förutom Nord Stream 2 genom 
Östersjön handlar detta om gigantiska 

rörsträckor genom Medelhavet som ska 
leda den asiatiska gasen en sydlig väg.

– Man säger att dessa rör ska leverera 
fossilgas i 70 år, därefter biogas. Men vi 
har inte den tiden på oss. Och biogas ska 
förstås produceras lokalt!

Stäng ner skiten!
Själv deltog Jens i ockupationen av Öre-
sundsverket i Norra hamnen hösten 2017 
när aktivisterna rullade ner banderollen 
”Stäng ner skiten!”. Men Sverige, liksom 
EU, rullar bara på.

– För den som inte utmanar fossil-
makten är det alltför lätt att få pengar 
ur europeiska investeringsbanken via 
Projects of Common Interest, PCI. Här 
finns enorma summor bundet kapital i 
egendom och här finns finansspekulan-
terna, säger Jens.

Kort sagt, man premierar det stor-
skaliga och ”lönsamma”. PCI pekar ut 
färdriktningen. Andra följer efter.

– Men protesterna växer, berättar 
Jens Börjesson. I vintras blockerade vi 

den tänkta fossilgasterminalen i Energi-
hamnen i Göteborg. Vi måste sprida vårt 
budskap så att myndigheternas klimat-
fientliga beslut kletas fast vid dem.

En mångfald arenor
Ett sådant exempel är Öresundsverket. 
Det stängdes på 90-talet för att återupp-
stå 2009. Metanen såldes in som en ”ren” 
energikälla.

– Men metan avger lika stor mängd 
växthusgaser som kol, och Öresundsver-
ket blev nu en av Skånes största utsläp-
pare, påpekar Jens.

Nu, tio år senare, är ytterligare ett 
tiotal svenska anläggningar på väg.

– Vi kan förhindra denna utveckling 
på en mångfald arenor – i parlamenten, 
på gatan, i aktioner – genom att skapa 
opinion. Och vi kan inte begränsa oss till 
nationsgränsen. Nord har en historisk 
skuld till det fattiga syd.

Denna rörelse växer. I Bryssel vandrade 
malmögruppen genom lobbyisternas kor-
ridorer – där storföretagens företrädare 
sitter vägg i vägg med myndighetsperso-
ner från alla EU-länder – och vidare till 
bland andra Friends of the Earth, Jordens 
vänner.

– De berättade om sin kamp mot fri-
handelsavtalen, säger Jens.

Med tåg mot metan  
och annan skit

Jens Börjesson är sammankallande i  
Vänsterpartiet Malmös miljöutskott. 

Förra höstens aktion mot fossilgasen i Öresundsverket är en av många där den europeiska 
vänstern pekar ut de storskaliga finansintressena som den verkliga miljöboven. Foto: Klimat-
fronten

EU-valet  |  Klimatpolitik  
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Mot privat profit

Gruppen besökte även Via Campesina – 
en global feministisk och antirasistisk 
bondeorganisation – som vill bort från den 
nyliberala jordbrukspolitik som utarmar 
jorden och som endast gynnar storföreta-
gens kortsiktiga vinstintressen.

Dessa privata profitbegär är synliga över-
allt i dagens Europa. 

– Vår resa blev en övning i hur illa det 
europeiska järnvägsnätet fungerar sedan 
det splittrats på alla dessa privata utövare, 
berättar Jens Börjesson. Men vi måste lägga 
fokus på vem som ska betala för den kom-
mande omställning av systemet som krävs 
för att rädda klimatet.

De som redan drabbats ska inte drabbas 
mer. Till slut har allt fler fått nog, tror Jens.

– En framgångsrik kamp utmanar den 
förhalande nyliberalismen och oskadliggör 
hotet från fascismen. Vägen fram måste 
vara en klimatpolitik som är rättvis och 
solidarisk.

Långt där framme väntar ekosocialism. 
Om inte allt hinner kollapsa innan dess.

Per Längby

Miljöutskottet tog till Bryssel och kollade klimatpolitiken. Foto: Luxemburginstitutet

Coorporate European Observatory visar på när-
varon av mäktiga företag på sina lobbywalks i 
EU-kvarteren.

Europeiska investerings-
banken (EIB) är en av världens 
största offentliga långivare. Trots att EU 
har skrivit på Paris-avtalet har inte  
banken ändrat sin policy utan fortsätter  
att finansiera sådant som förstör klima-
tet. Sedan 2013 har banken delat ut 
123 miljarder kronor i direkt stöd till  
fossila projekt och 40 miljarder till  

energibolag med tunga investeringar i 
kol. Nu är de på väg att slänga in fler 
miljarder i den klimatvidriga fossilgasen. 
 
Vänsterpartiet vill stöpa om 
EIB till en bank för klimatinvesteringar. 
Samhället behöver ta ansvar för om-
ställningen, inte bidra med att förstöra 
den.



Malmövänstern  |  Valrörelse  

Tillsammans ska vi ringa alla våra med-
lemmar och tusentals väljare, vi ska dela 
ut otaliga koppar kaffe (och politik), vi ska 
debattera och diskutera med främlingar, 
vänner, kollegor och familj. Vi ska besöka 
arbetsplatser, hålla valmöten och finnas 
på nätet. 

Vi är starka
När andra partier ovant tar på sig profil-
tryckta jackor och delar ut sina dyra gåvor 
sista veckan kommer vi redan att ha varit 
ute i flera veckor. 

Vi har pratat politik och aktiverat 
människor mot orättvisor och för en stark 
vänsterpolitik. 

Vår styrka är just att vi inte bara vill få 
folk att gå och rösta, vi vill få med alla i en 
rörelse. En rörelse för ett bättre klimat, 
säkrare och bättre arbeten och en rättvis 
värld, fri från förtryck. En rörelse som 
gynnar vanligt folk, inte företagsledare 
och pampar långt borta.

Kampanjen börjar inom kort, och lör-
dagen den elfte maj kommer vi kickstarta 
vår valspurt. Mer information kommer   
om detta, men vi kan redan nu säga att 

aktivister kommer vilja vara med! Så skriv 
upp det i era kalendrar direkt.

Kampanj med spets
Valledningen, som har valts av styrelsen, 
fick i uppdrag att välja ett prioriterat om-
råde för valrörelsen. 

Det skulle vara ett område utanför de 
centrala delarna av Malmö där vi har po-
tential att växa. Det innebär, att förutom 
centrum, några knutpunkter och våra 
starka områden kommer vi inte vara lika 
mycket utspridda som vi var i valet 2018. 

Vi har tittat på valstatistik, diskuterat 
strategier och beslutat oss för Seved, 
Almhög och Nydala. Detta är områden 
där Vänsterpartiet växte mycket i det 
senaste valet, men där vi inte är så starka 
organisatoriskt. Samtidigt ser vi att det 
finns stort potential i området med många 
vänsterväljare. 

Vår förhoppning är att vi kan växa 
mycket där röstmässigt och dessutom få 
fler medlemmar som kan bli aktiva.

Vi kan och vi vill
De många aktiva grupper och utskott som 

finns i vår partiförening är några av våra 
många styrkor! 

Vår förhoppning är att ni, förutom 
de många aktiviteter som vi kommer 
planera in, vill ta ansvar för att planera 
och genomföra en del aktiviteter i ert eget 
område. Ni vet bäst vilka platser som är 
bra att stå på och ni känner till vad de som 
bor där vill prata om. 

Så prata ihop er i er grupp, planera in 
några tillfällen och hör av er till expedi-
tionen så bokar vi in er i Zetkin, så att fler 
kan vara med er när ni står där. För det är 
ju då vi är som starkast, när vi utnyttjar 
att vi är många som kan lite olika saker. 
Tillsammans klarar vi av vad som helst!

Snart kommer det att synas en massa 
aktiviteter i Zetkin. Men redan nu finns 
det aktiviteter inlagda för att mobilisera 
till första maj, som blir den perfekta upp-
värmningen för valrörelsen. Bjud in era 
vänner och anmäl er till våra kampanjtill-
fällen. För det är när vi träffas och arbetar 
tillsammans som vi når framgångar, det 
ger oss också kraft att orka ännu mer. Vi 
ses i kampanjen!

Tove Karnerud och Joel Nordström 

För fler till Zetkin: 
Ring eller mejla till Lisa Claesson  
eller Olof Holmgren på expeditionen. 
Telefon 040– 96 64 67, eller e-post 
malmo@vansterpartiet.se
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Äntligen är det dags för EU-val rörelse!

Dela och var aktiv på sociala medier. Följ 
Vänsterpartiet Skåne eller Vänsterpartiet 
och dela det som läggs ut där. Gå gärna 
med i Facebookgruppen Vänsterpartiet 
Skånes digitala valstuga för tips och idéer.

Skicka vykort 
Partiet kommer att trycka upp vykort 
som går att skicka till väljare, vänner och 
bekanta. Kontakta din partiförening eller 
maila skane@vansterpartiet.se om du vill 
hjälpa till med att skicka vykort. 

Fira 1 maj
Första maj är extra viktig i år eftersom 
dagen infaller mindre än en månad innan 
valdagen, vid den tid som många väljare 
på allvar börjar fundera på vad de ska 
rösta på. Slut upp på våra demonstratio-
ner och möten och hjälp till med att visa 
att vi är en stark och växande rörelse .

Hjälp till att sprida material i  
bostadsområden 
Kontakta din partiförening eller maila  

skane@vansterpartiet.se och meddela 
att du vill hjälpa till att sprida material. 
Tänk på att ni delar i områden där vi kan 
räkna med att många kan fås att rösta 
oss. Vårt material räknas som samhälls-
information och får delas ut i alla brevlå-
dor, även de med ej reklam-skylt.

Hjälp till att möta väljare på stan/byn
Många partiföreningar står och pratar 
med väljare på lämpligt torg, gågata, 
busstation eller liknande främst på 
lördagarna inför valet. Ofta bjuder vi på 
kaffe. Kontakta din partiförening om du 

Nu har vi chansen att göra skillnad i Bryssel.
Dagarna efter Första maj kommer vi att  

samla Vänsterpartiets största partiförening  
till Sveriges bästa EU-valkampanj:

Ett Europa för alla – inte bara för de rika

Så kan du bidra till vänsterseger i EU-parlamentsvalet



Vi har alla hört det. Snubben, tanten, 
tjejen, gubben som ställer oss frågan: 
”Varför ska någon som inte vill vara med i 
EU sitta i europaparlamentet?”. Och visst 
är det en berättigad fråga. Det ligger nära 
till hands att tänka tanken att förutsätt-
ningarna för att arbeta i EU är att tro på 
EU. Men i verkligheten är det lite tvärtom. 
Ska du göra någon form av nytta i Bryssel 
kräver det att du är kritiker av EU efter-
som EU är ett odemokratiskt system med 
stora problem. 

EU-kommissionen som består av 
”opolitiska” tjänstemän har ensamrätt på 
att ta initiativ och författa lagförslag, och 
när lagförslagen ska tas fram är dörren 
stängd för typ alla utom lobbyister och 
storföretag. 

Men det största problemet är hela EU:s 
grundfördrag som anger vilken politik 
som ska drivas i alla medlemsländer, och 
som omöjliggör all form av reformistisk 
politik. Fördragen slår bland annat fast 

att offentlig infrastruktur ska avvecklas, 
att internationell finansspekulation inte 
får regleras och att samtliga medlemslän-
der måste ha ständigt låga budgetunder-
skott. 

Enligt EU:s praxis står fördragen och 
detaljerna över all nationell lag, inklusive 
nationella grundlagar, och förhindrar 
därmed klassisk socialdemokratisk key-
nesianism.

För tio år sedan var jag i Bryssel och 
protesterade vilt mot EU och fördragen. 
Mycket har hänt sedan dess. När vi nu 
går till val är det för att vi vill ha ett annat 
Europa, ett Europa för alla inte bara för 
de rika. Vår kritik mot EU består, även om 
vi inte driver utträdeskravet i valrörelsen. 

Oavsett om du som vänster tror eller inte 
tror på att EU kan förändras i grunden, 
så är vi alla överens om att vänstern gör 
skillnad i EU-parlamentet. 

Det handlar om att stoppa dåliga lagför-
slag, att syna lobbyismen, att arbeta aktivt 

för att få genomslag för vänsterfrågor, att 
bjuda in och öppna upp parlamentet för 
aktivister och kanske viktigast av allt: att 
slå på trumman och skrika högt om allt det 
där som EU-eliten inte vill att omvärlden 
ska få veta. 

I maj är det val och fler Vänsterpartister 
och mer vänsterpolitik behövs i EU-
parlamentet. Tillsammans ska vi se till att 
det blir så. 

En starkare vänster gör skillnad i Bryssel
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Krönika  |  EU-valet

” Det handlar om att stoppa dåliga lagförslag,  
att syna lobbyismen, att arbeta aktivt för att få  
genomslag för vänsterfrågor, att bjuda in och  
öppna upp parlamentet för aktivister...”

Lisa Claesson, politisk sekretare  
Vänsterpartiet Malmö

vill delta. Vet du inte vart du vänder dig 
så kontakta istället Vänsterpartiet Skåne 
på skane@vansterpartiet.se

Var med och ring väljare
Vänsterpartiet Malmö och Skåne kommer 
tillsammans att ringa väljare i områden 
där vi kan räkna med att vi kan få många 
att rösta på oss. Det kommer att behövas 
mycket hjälp. Är du intresserad av att 
vara med och ringa från ringcentralen så 
kontakta oss på  
malmo@vansterpartiet.se.  

Tänk på
• Färre människor röstar i EU-valet än i 
ett vanligt val. Därför handlar detta val 
inte bara om att övertyga de som inte 
redan är vänsterpartiväljare. Det är också 
viktigt att vi får de som redan sympatise-
rar med oss att gå och rösta. Det gör vi 
inte minst genom att övertyga människor 
som finns i våra personliga nätverk om 
vikten av att de röstar. 
• Många väljare bestämmer sig sent. Det 
är viktigt att vi är aktiva ända fram tills 
vallokalerna stänger den 26/5. 

Förbered dig genom att gå  
Vänsterpartiets EU-skola
Inför valet har Vänsterpartiet tagit fram en 
EU-valskola som genomförs i samarbete 
med ABF. Om du inte redan haft tillfälle 
att gå denna har du möjlighet på söndag 
den 28 april kl 13-17 i Helsingborg på 
Södergatan 103. Anmäl helst ditt delta-
gande i förväg på skane@vansterpartiet.
se så vi kan beräkna fikat.
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– Nej, för valet gäller jämlikhet och demo-
krati! säger Hanna Gedin, Vänsterpar-
tiets femte namn på valsedeln.

Och det åstadkoms inte med handels-
avtalen JEFTA och CETA som ger storfö-
retagen rätt att överklaga demokratiskt 
fattade beslut, påpekar hon. Inte heller 
med en europeisk investeringsbank som 
subventionerar fossilindustrin. Eller en 
flyktingpolitik som bygger murar eller en 
vapenexport som dödar.

– Nyliberalerna säger att ”nu tar vi 
kampen mot rasismen”. Samtidigt göder 
de missnöjet med en politik som ökar 
klyftorna, säger Ana Süssner Rubin, 
Vänsterpartiets andra namn på listan. 

– Den europeiska vänstern i EU sysslar 
inte med symbolpolitik. Vi för fram 
konkreta förslag utifrån våra visioner, 
understryker Hanna.

Jämlikheten
Det är den 12 mars och 96 dagar kvar till 
EU-valet. I Lund hotar rektorerna med 
indraget studiemedel om skoleleverna 
klimatstrejkar följande fredag.

Vi ses på ett kafé i centrala Malmö, i det 
välmående landet Sverige, där inskränkt 
strejkrätt lurar runt hörnet, januariavtal 
berikar de välbeställda och tiggare jagas 
bort från sina butiksentréer. Idén om det 
jämlika samhället känns avlägsen.

Är den inte än mer utopisk i den euro-
peiska unionen?

– Jo, därför måste vi göra våra utopier 
tydliga, fast jag föredrar att kalla det vi-
sioner, vilket innebär att jaga storföreta-
gen och hitta de progressiva alternativen 

i kamp mot lobbyisterna och skattesmi-
tarna, säger Ana.

– Vi ser också att övrig vänster i Europa 
närmar sig våra ståndpunkter, säger Hanna. 
Att vi måste sträva efter något annat, något 
större, ett annat ekonomiskt system.

Ekosocialism?
– Ja, den typen av tankar gör sig allt mer 
gällande i våra systerorganisationer i EU.

Rödgrön politik
Under parollen ”Det är folkets tur nu”, 
Now the People, enas Vänsterpartiet, La 
France Insoumise (Mélenchons rörelse 
det okuvade Frankrike), spanska Pode-
mos, portugisiska Bloco de Esquerda, 
finska Vosemmisto och danska Enhedslis-
ten runt krav som bland annat rymmer en 
grön europeisk investeringsbank. 

Här ingår en progressiv flygskatt. 
Medlen från den ska gå tillbaka till med-
lemsländerna för investering i gratis kol-
lektivtrafik, snabba och hållbara tågför-
bindelser mellan storstäderna och gröna 
investeringar i exempelvis bostäder.

Som andranamn på vallistorna har Ana 
Rubin en god chans att komma in i parla-
mentet efter vårens val.

– Och när jag häromdagen kollade tåg-
förbindelserna till Bryssel såg de alldeles 
hopplösa ut, berättar hon.

Ekonomisk demokrati
Kanske har opinionen svängt så mycket 
nu att vissa av dessa förslag kan genom-
föras. Annat känns svårare att påverka.

– Kraven på ekonomisk demokrati står 
i motsättning till den nyliberala konstruk-

tion som är EU, påpekar Ana. 
I de fyra friheternas EU sätts storföreta-

gens intressen främst. Den inre marknaden 
med fri rörlighet för varor, tjänster, perso-
ner och kapital är tänkt att öka tillväxten, 
sysselsättningen och välfärden. Den vanlige 
löntagaren får finna sig i att drabbas av 
social dumping, utsättas för osäkra anställ-
ningsförhållanden och se på hur skatteflykt 
utarmar nationens ekonomi.

– Det fattas en femte frihet, en frihet 
som bör vara överordnad de fyra andra. 
Rätten till kollektivavtal och nej till be-
manningsföretag är några sådana exem-
pel, säger arbetsrättsexperten Rubin.

Den sociala pelare som det svenska so-
cialdemokratiska partiet drivit igenom är 
än så länge, menar hon, bara kosmetika.

– Det är först när vi får juridiskt bin-
dande regler som dessa får någon verkan.

Konstruktiv EU-kritik
I årets val till EU-parlamentet för Vän-
sterpartiet ingen kampanj för utträde. I 
övriga Europa har vänstern inte motsatt 
sig medlemskapet på samma sätt.

– Jag anser att vår kritik av EU är en 
tillgång, säger Hanna Gedin. Vänster-
väljarna vet var vi står: för klimatet, mot 
storföretagens profitintressen och skarp 
kritik mot lobbyismen i Bryssel.

– Vi kan vara både arga och hoppfulla, 
tillfogar Ana Rubin.

Ja, säger Hanna, valet handlar om 
värderingar, om hopp, jämlikhet och 
solidaritet.

– Högerpopulisterna är bra på att piska 
upp känslostormar. Vi ska inte ägna oss åt 

Det är folkets tur nu!
EU-valet  |  Jämlikhet & demokrati 

Det är den 12 mars och 96 dagar kvar till EU-valet. I Lund hotar  
rektorerna med indraget studiemedel om skoleleverna klimat-
strejkar följande fredag. Runt om i unionen mobiliserar rasistiska 
krafter inför valet.

Men det är varken deras eller den franske presidenten Macrons 
politik som kan rädda klimatet eller besegra rasismen.
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Det är folkets tur nu!
något negativt kampanjande.

– Solidaritet handlar också om att knyta 
klimatfrågan till jobben och storföretagens 
ansvar för dem vars arbeten tvingas bort, 
säger Ana.

Samtidigt är vänsterns numerär liten. 
Var finns de allianser som kan föra framåt?

– De finns i hyresgästföreningar, sociala 
rörelser och olika fackliga sammanhang, 
tror Hanna.

Inte i en radikaliserad socialdemokrati?
– S-tåget har gått för längesedan, säger 

Ana.

En paneuropeisk vänsterpolitik?
Finns det då förutsättningar för en paneu-
ropeisk vänster som kan rubba EU-kolos-
sen från sina nyliberala grundsatser? Det 
är folkets tur nu omfattar vänsterpartier 
i sex av EU:s tjugoåtta (snart 27?) länder. 
Den förre grekiske finansministern Yanis 
Varoufakis satsar på DiEM25, Democracy 
in Europe Movement 2025.

Rörelsen, som har 100 000 betalande 
och ickebetalande medlemmar, har ett 
program som liknar övriga vänsterns, bland 
dem krav på 35 timmars arbetsvecka.

– Det är ju en av mina favoritfrågor! 
skrattar Ana Rubin. Men Vänsterpartiet 
samarbetar med många andra vänster-
partier utöver dem som ingår i Det är 
folkets tur nu, som exempelvis Die Linke i 
Tyskland.

Och vänstern kan påverka, även utan 
majoritet, påpekar Hanna Gedin.

– Vänsterpartiet fick ju faktiskt igenom 
90 reformer under den senaste mandatpe-
rioden i Sveriges riksdag.

Allt handlar dessutom inte om parla-
mentet, vare sig det här hemma eller det i 
Bryssel och Strasbourg. Senare tiders kli-
matdemonstrationer är bara ett exempel 
där folken kan visa att det är deras tur nu.

Med eller utan lundarektorernas stöd. 

Per Längby 

Jämlikhet & demokrati  |  EU-valet

Hanna Gedin

Ana Süssner Rubin
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Den lagstiftning som antagligen har 
störst effekt på all offentlig verksamhet 
är den som berör upphandlingar av olika 
slag. Oavsett hur gärna vi vill att all verk-
samhet skall bedrivas i offentlig regi så är 
upphandlingar av olika slag en realitet. 
Ibland handlar det om saker där det inte 
finns andra alternativ än att upphandla, 
men alltför ofta handlar det om skolor, 
vårdcentraler eller äldreomsorg där en 
ideologiskt förblindad borgerlighet envi-
sas med att driva igenom privatiseringar. 

Den lag som styr dessa upphandlingar, 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
kom i sin första version redan 1992 och då 
som en del i Sveriges anpassning till ESS. 
Lagen har därefter skrivits om ett antal 
gånger men grunden består. Vinnaren av 
en upphandling skall väljas baserat på pris 
och uppfyllande av ställda krav. Problem 
är som vi alla nog vet att effekten blivit 
precis den vi varnade för i folkomröst-
ningen 1994. Lågt pris har blivit allenarå-
dande medan de flesta andra aspekter fått 
stryka på foten. Trots lång och enveten 
kamp från breda delar av arbetarrörelsen 
går det fortfarande inte att ställa krav på 
t.ex. kollektivavtal vid upphandlingar utan 
bara på lösare skrivningar om motsva-
rande villkor. 

Utöver detta förändras sjukvårdens 
förutsättningar genom det så kallade 
patientrörlighetsdirektivet som innebär 
att medborgare kan söka vård inom hela 
unionen på hemlandstingets bekostnad. 
Från början något som sågs som en väldigt 
osannolik risk men som sedan några år är 
en ytterst konkret verklighet. Det räcker 
att ett svensk landsting tillhandahåller 
en behandling så är det fritt fram att söka 
denna varhelst inom EU. Från skånskt 
perspektiv har det huvudsakligen handlat 
om dyra svettbehandlingar som ifråga-
satts av både läkare och försäkringskassa, 
men genom att Uppsala län i vissa delar 
medgett denna typ av vård så tvingar 
EU:s regelverk övriga landsting att betala. 
Pengar som till största delen har hamnat i 
fickorna på två svenska läkare med praktik 
i Köpenhamn.

Så länge vi inte lyckas samla en majoritet 
för ett utträde kommer vi att behöva han-
tera dessa olika direktiv, något vi delvis 
kan göra genom riksdagen men som också 
kräver progressiva och envetna företrä-
dare i EU-parlamentet för att förhindra de 
värsta dumheter och om möjligt ta några 
små steg i rätt riktning. Ett steg i rätt 
riktning togs för några veckor sedan då 

EU-parlamentet ställde sig bakom det så 
kallade vägpaketet som bl.a. ställer krav 
på vilotider för förare, gps-kontroll av 
lastbilar och återvändande till ursprungs-
land. Att paketet överhuvudtaget gick 
igenom beror på en enveten facklig kamp 
i allians med de progressiva ledamöterna i 
parlamentet. 

Så i grunden oavsett vad vi tycker om 
medlemskapets vara eller icke vara så 
spelar valet till EU-parlamentet en stor 
roll för möjligheterna att bedriva progres-
siv politik de närmsta åren. Fler V-märkta 
ledamöter ger större kraft bakom krav på 
förändringar i rätt riktning.

Mikael Persson

EU-valet och dess effekter
Sveriges EU-medlemskap sätter inte bara spår på nationell nivå; även  
sjukvården, kollektivtrafiken och annan regional verksamhet påverkas i  
olika grad av beslut från Bryssel. Uppskattningsvis 60–70 % av svensk  
inrikespolitik påverkas på ett eller annat sätt av EU:s regelverk. 

EU-valet  |  Upphandling  

EU-fakta
I 1994 års folkomröstning 
angående svenskt medlem-
skap i Europeiska Unionen, 
EU, röstade en majoritet ja. 
Resultatet blev att Sverige den 
1 januari 1995 blev med-
lemmar i unionen. En union 
som i dagsläget består av 28 
medlemsländer. 

I EU fattas det politiska be-
slut kring EU-lagar som gäller 
i alla medlemsländer. I arbets-
processen deltar från Sverige 
riksdagen och regeringen men 
också Europarlamentet. Det 
parlament där varje land har 
ett visst antal ledamöter som 
alla väljs vid samma tidpunkt 
vart femte år. Nästa val ge-
nomförs nu i vår den 26 maj.  

I EU finns sju institutioner 
som på olika sätt arbetar kring 
att få samarbetet mellan med-
lemsländerna att fungera. 

EU-kommissionen arbetar 
både med att föreslå nya 
EU-lagar och kontrollera om 
medlemsländerna följer de 
lagar som redan har införts. 
I EU-kommissionen sitter en 
kommissionär från alla med-

lemsländer men tanken är att 
dessa ska representera hela 
EU och inte enskilda länder. 

Ministerrådet fattar oftast 
tillsammans med Europa-
parlamentet beslut ifall nya 
EU-lagar ska införas. Alla 
medlemsländer representeras 
av aktuell minister beroende 
på vilken fråga som är uppe 
på tapeten för stunden.  
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Så här i EU-valstrider tycker 
jag det kan passa att titta på 
definitionen av kollektivtrafik 
i EU:s kollektivtrafikförord-
ning 1370/2007 artikel 2a. Där 
lyfter man bland annat fram 
att kollektivtrafik innefattar 
det ”som erbjuds allmänheten 
fortlöpande och utan diskri-
minering.” 

Medan ni funderar över den mest sanno-
lika definitionen av fortlöpande från alli-
ansstyrets egna lilla ordbok skulle jag råda 
er att passa på att ta bussen idag, för imor-
gon kan den vara indragen. Lika intressant 
vore det att i samma lilla ordbok slå upp 
ordet diskriminerande. För det är många, 
jag är själv en av dom, som i allra högsta 
grad har rätt att känna oss diskrimine-
rade av den kollektivtrafikpolitik styret 
idag bedriver. Som bosatt på landsbygden 
känner jag mig diskriminerad. Vi bör nog 
kontrollera begreppet levande landsbygd 
i Alliansens lilla ordlista. Kostnaden för 
mig att ta mig från min bostadsort tur och 
retur till Kristianstad som ligger 5 mil bort 
är ungefär den samma som om jag köper 

21liter mjölk. Som ensam-
stående mamma känner jag 
mig diskriminerad.

Vi kan konstatera att Allians-
styret i Region Skåne bedriver en 
helt absurd kollektivtrafikpolitik. 
Man har satt upp mål för verksamheten 
som är helt orimliga att uppfylla. Kanske 
är det så att man måste bära borgerliga 
glasögon för att se kopplingen mellan 
indragna busslinjer, minskad turtäthet, 
stängda servicekontor, prishöjningar och 
en resandeökning? Kopplingen är för mig 
helt osynlig. Sämre utbud med högre pris 
kommer sannolikt innebära att folk reser 
mindre, inte mer. 

Kollektivtrafiken i Skåne är på glid. Hela 
debatten är skev och det kommer ligga på 
oss vänsterpartister att dra den rätt. Med 
Carina Zachau (M) och hennes kompisar i 
Alliansen som chaufförer kan resan sluta 
var som helst och hur som helst. Det första 
vi måste göra är att prata om hur vi ska få 
skåningarna att välja bussen eller tåget. 
Idag pratas det mycket om vilka linjer som 
har för få resenärer och på så vis inte är 
kostnadseffektiva och kan läggas ner. När 
en sådan linje kommer i ljuset måste vi 
fråga oss vad kan vi göra för att öka rese-
närerna på linjen inte hur vi snabbast möj-

ligt kan lägga ner den. Alliansstyret gör 
skåningarna och miljön en stor björntjänst 
genom att inte satsa på kollektivtrafiken. 

Allt i världen kan inte styras av efterfrå-
gan och lönsamhet. Ja, det kanske går lite 
fler skattekronor på en resa ute på Österlen 
mellan två byar än på en tur på Ringlinjen i 
Malmö. Men är inte det en del av det vackra 
i kollektivtrafiken? Att vi åker kollektivt och 
vi fördelar resurserna solidariskt utefter 
var de behövs allra mest? I vårt Skåne ska 
det gå att åka med kollektivtrafiken i hela 
Skåne även om det är helg, kväll eller röd 
dag. En fungerande kollektivtrafik är frihet! 
Frihet att kunna bo, studera eller arbeta var 
du vill. Det är så vi skapar ett Skåne för alla, 
inte bara några få.
Linda Ekelund

Köper du en biljett hos  
Alliansen får du vara beredd 
att backa in i framtidens  
kollektivtrafik!

Linda Ekelund bor i Tomelilla där hon är leda-
mot i kommunfullmäktige och är dessutom 
ledamot i regionfullmäktige samt ersättare i 
kollektivtrafiknämnden i Region Skåne. 

Kollektivtrafik |  EU-valet

Europaparlamentet fattar 
beslut om nya EU-lagar oftast 
tillsammans med Ministerrådet. 
Parlamentet har 751 leda-
möter varav 20 från Sverige. 
Ifall Brexit blir av kommer de 
svenska platserna utökas till 
21. Ledamöterna till parla-
mentet väljs genom allmänna 
val i varje medlemsland vid 
samma tidpunkt vart femte år. 

Det är val av dessa ledamöter 
som genomförs i maj i år.

Europeiska rådet bestämmer 
riktlinjer kring hur samarbetet 
i EU ska se ut på längre sikt. 
I rådet sitter ländernas stats- 
eller regeringschefer. Från 
Sverige deltar statsministern. 

EU-domstolen dömer när 
det finns tvister mellan EU:s 

institutioner och medlemslän-
derna. Den arbetar också med 
att tolka EU:s lagar.  

Europeiska revisionsrätten 
genomför granskningar för 
att EU:s pengar används och 
redovisas på rätt sätt.

Europeiska centralbanken 
fyller den funktion som den 
Svenska riksbanken gör kring 

att bestämma över penning-
politiken för de länder som har 
infört Euron som valuta. 

Valet i vår handlar om att vi 
ska utse våra representanter i 
Europaparlamentet. Ett beslut 
som kommer påverka vilka la-
gar som stiftas i EU under de 
kommande fem åren. 
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EU ska förändras – inte klimatet
Kraftigt höjda klimatambitioner med bindande regler och mål där de rika får betala mest.  
Vänsterpartiet kan inte acceptera att fossilindustrin och dess lobbyister får avgöra allas vår framtid.

Mänskliga rättigheter och solidaritet  
– inte taggtråd och rasism
I grunden handlar en human flyktingpolitik om människors lika värde, att människor på flykt  
ska kunna få en fristad. EU:s agerande ska styras av internationella folkrättsliga åtaganden  
och FN:s konventioner.

Vänstern försvarar kvinnors rättigheter
Rasism, sexism och homofobi utgör kärnan i de växande högernationalistiska rörelserna som  
finns i Europa. Vänsterns feminism och antirasism är centrala motståndskrafter. 

Schyssta arbetsvillkor  
– inte lönedumpning
Trygga anställningar med schyssta arbetsvillkor är grunden för ett tryggt samhälle där vi  
människor kan försörja våra familjer och planera våra liv. EU:s arbetsmarknadspolitik sätter  
företagens behov över arbetstagares rättigheter på arbetsmarknaden.

Ett demokratiskt Europa  
– inte styrt av lobbyister
I ett folkstyrt Europa ska inte EU:s regler kunna påtvinga länder högerpolitik med nedskärningar  
i välfärden. Vilka beslut som fattas ska avgöras av hur människor röstar, inte av EU-byråkrater och 
storföretagens lobbyister.

Ur Vänsterpartiets valplattform för EU-valet. Läs den i sin helhet på Vänsterpartiets hemsida:  
www.vansterpartiet.se/euval2019/

Det behövs ett nytt europeiskt  
sam arbete som sätter människor och  
klimat före marknadsintressen.

Fem skäl att rösta rött i EU-valet:

Ett Europa för alla – inte bara för de rika
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Att Vänsterpartiets fem toppkandidater alla är kvinnor är en 
snackis i medierna. ”Hade det gått att göra tvärtom?” frågar de. 
Som om det skulle vara ovanligt i andra partier, åtminstone i  
Europa i övrigt? Kampen fortsätter. Våra fem:

Malin Björk, EU- 
parlamentariker
Sedan 2014 EU-parlamentariker för Vänster-
partiet tidigare politisk sekreterare för V i 
Bryssel. Malin är en stark röst för feminism  
och antirasism.

Ana Süssner Rubin,  
ombudsman
Arbetsrättsjurist. Senast distriktsordförande i 
Skåne, tidigare partistyrelseledamot. Enga-
gerad i arbetsmarknadsfrågor och har varit 
drivande i frågan om sex timmars arbetsdag. 

Deniz Butros, energi- 
och klimat strateg
Miljö- och klimatfrågorna är en fråga om  
rättvisa. Ledamot i partistyrelsen och kom-
munstyrelsen i Norrköping. 

Nina Broman Costa,  
säljare 
Fackligt förtroendevald i Svenska Transport-
arbetareförbundet avd. 5 och lokalt engagerad 
i V Knivsta. Engagerad i arbetstagares rättig-
heter och facklig organisering.

Hanna Gedin,  
partisekreterare 
För närvarande biträdande partisekreterare 
för Vänsterpartiet och sitter i partistyrelsen. 
Tidigare kommunalråd för V i Malmö. Hanna 
har en juristexamen med specialisering på 
EG-rätt. Arbetar för socialism, feminism och 
antirasism.

Viktiga datum:

8 maj 
Förtidsröstning

18 maj 
Kampanjdag inför EU-valet

19 maj
Jonas Sjöstedt i Malmö

24 maj
Jonas Sjöstedt i Lund

25 –26 maj 
EU-valspurt

26 maj 
Valdag, EU-valet

Din röst är viktig! 
Det är upp till oss hur 
många som gör Malin säll-
skap i Bryssel.  
Gå till val den 26 maj! 

Ett Europa för alla – inte bara för de rika

För siffernörden 

★ 7,3 miljoner svenskar är röstberättigade. 

★  70 000 ungdomar som missade valet  
i september får rösta nu.

★  48,7 procent var valdeltagandet i 
Skåne 2014 års EU-val.

★  5,1 procent (23 804) av rösterna fick  
 Vänsterpartiet.

KÄLLA SCB

Bra information om EU-valet:  
eu.riksdagen.se/eu-valet/eu-valet-2019/
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Matematiken är enkel: en växande 
Malmövänster med hundratals valaktivister 
kan enkelt fördubbla de 8 836 rösterna 
från förra EU-valet. Kan vi få alla vänsterns 
nya väljare men också väljare från F!, ett 
imploderande Miljöparti och en skade-
skjuten socialdemokrati att ta sig till 
vallokalerna och dessförinnan ha fått 
prata med någon som är vänster, så säger 
oss erfarenheten att chansen är stor att de 
väljer vår EU-lista.

– Vi vet var våra möjliga väljare finns, 
vilka de är och över 4000 personer är 
numera medlemmar eller sympatisörer i 
Vänsterpartiet Skåne. 

– Tricket är att få till ett samtal om EU-
valet och berätta varför deras röst är helt 
avgörande, säger Daniel.

Den mest effektiva metoden för samtal 
i valtider är att ringa väljare som lutar åt, 
eller kan tänka sig, att rösta med vänstern.  
Speciellt för gräsrotskampanjer som orga-
niseras med volontär kraft som exempel-
vis Bernie Sanders, Jeremy Corbyns och 
våra egna kampanjer har telefonen varit 
helt avgörande.

– Tanken är att upprepa valårets succé 
då vi slog 55 000 nummer och kunde läsa 
av tydliga rekordsiffror i de valdistrikt 
där telefoncentralen satsade på att nå 
väljare, berättar Daniel som återigen leder 
satsningen på Lyft Luren..

I Lyft Luren, som drar igång i slutet av 
april, ringer vi alla medlemmar för att på-
minna dem att rösta och erbjuda möjlig-
heten till engagemang i valrörelsen, men 
också tiotusentals vänsterväljare. Daniel 
menar att alla kan vara med:

– Vi behöver bli uppemot 150 volontärer 

och det här är något verkligen alla kan 
vara en del av. Inga förkunskaper behövs 
och vi lär dig det du behöver kunna i någon 
av våra utbildningar, genom material du 
kan läsa på www.vmalmo.se/euval2019 
eller i samband med att du gör ditt första 
ringpass.

Vi ringer hela södra Sverige, så volontärer 
både i och utanför Malmö är välkomna.

Lyft Luren drar igång i slutet av april 
och håller till vid Triangeln i Poeten på 
Hörnets lokaler. Telefoncentralen har öppet 
i princip varje dag fram till valdagen den 
26 maj.
Ringkampanjen

 

Lyft Luren 
– vinn väljare för vänstern 
EU-valet är ett mobiliseringsval. Malmövänstern kan skaffa ett rekord-
stöd för vår EU-lista och toppkandidaterna Malin Björk och Malmöbon 
Ana Rubin Süssner, menar Daniel Sestrajcic som koordinerar  
Lyft Luren, en av de stora satsningarna i EU-valet.

Goda möjligheter att dubbla röstetalet
Med en aktivistisk kampanj där många deltar i Lyft Luren kan vi dubbla 
vårt röstetal – både genom att öka valdeltagandet hos vänstern och få de 
som valde ett annat parti att välja vänsterns lista. Lite statistik på antalet 
röster från de sista valen

Malmö EU-val 2014 Riksdagsval 2014 Riksdagsval 2018
   V 8 836 13 598 23 021 
   Fi 10 191 9 999 1 511 
  Mp 18 684 15 367 10 783

Var med och Lyft Luren 
★  peppa medlemmar
★  vinn vänsterväljare

150 medlemmar ringer  
12 500 väljare under maj månad

Poeten på Hörnet  
(Södra Förstadsgatan 65)
14.00 – 20.00 varje dag (nästan)

Anmäl på zetk.in eller mejl till 
malmo@vansterpartiet.se

Lyft Luren-utbildningar  
på Poeten:

tors 25 april 09.00 – 12.00 
tors 25 april 17.00 – 19.00
sön 5 maj 16.00 – 18.00
tors 9 maj 17.00 – 19.00

Arr: Vänsterpartiet Malmö
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Lokalen på Södra Förstadsgatan bågnade 
av folk och toner. Alla pratade med alla, 
sorlet var öronbedövande.

Att författaren Katarina Mazetti, som 
i och för sig officiellt frånträdde lokalen, 
också invigde den bådar gott för fortsatt 
samarbete. Och hon gjorde det med stil 
med skål i bubbel och dragspel.

Papporkestern, Skymningsorkestern och 
Fornhammar & Nilsson garanterade att 
kvällen vibrerade av musik. (bild 2)

Det hindrade inte att poeten Freke Reihä 
läste egna dikter så det plötsligt gick att 
höra den berömda nålen falla.

Vänsterpartiets Busi Dimitru (bild 4) 
ledde ett initierat och spännande samtal 
med regissören, musikern, dramatikern 
Jonas Jarl och erfarna skådespelaren Josefin 
Iziamo, knuten till Malmö Stadsteater, om 
kultur, nerskärningar och att göra motstånd. 

Den uppskattade seriesatirikern Sara 
Granér (bild 3) pratade med Lotta Leon 

Vilde om sitt konstnärskap och ”anklaga-
des” för att inte kunna titta på ett grässtrå 
utan att politisera det.

Redan i skyltfönstren gick det att se 
illustratören och serietecknaren Malin 
Granroths utställning ”Det personliga är 
politiskt”. (bild 1)

På gatan gick verksamhetsledaren för Po-
eten på hörnet, Daniel Sestrajcic och bjöd 
nattvandrarna på de sista prinsessbakel-
serna när kulturfolket ätit sig stinna på 
piroger, empanadas och gräddig marsipan. 
(bild 5)

Invigningen behövde en hel vecka på sig 
för att få med en liten del av allt kulturen 
har att bjuda. Och nu är verksamheten ”up 
and running”.

Maria Kållberg

Fotnot: Följ ”Poeten på hörnet” på Facebook. 
Folkviljan publicerar vid utgivning aktuella 
arrangemang.

Och alla fick  
prinsesstårta!

5 4 3

2

1

Poeten på hörnet är invigd. Vänsterpartiet  
Malmös kultursatsning hade sin Grand opening 
fredag 22 mars, och Folkviljan var där.
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Den nyvalda distriktsstyrelsen. Från vänster: Alexander Marfavi, David Lenander, Jesper 
Sahlén Patrik Milton, Svjetlana Saric, Emma Wennerhom, Kicki Lenander, Pål Brunnström, 
Umihana Rasovic, Emelie Lütgens, Hanna Gunnarsson, Mårten Pavlov, Zandra Valencia, Busi 
Dimitriu, Fanny Söderlund. Roland Nilsson och Mona Nihlén saknas på bilden. 

Minnesstund för avlidna f d distrikts-
ordföranden Britta Berg – Linda 
Ekelund, V Tomelilla, talar.

Lördagen den 23 mars ge-
nomfördes Vänsterpartiet 
Skånes årskonferens i Lund. 

På detta uppslag: Bilder från 
årskonferensen.  Fotograf är 
David Lenander. 

På sid 22 intervjuas nyvalda 
distrikts ordföranden  
Umihana Rasovic.

Vänsterpartiet Skånes  
årskonferens

Vänsterpartiet Skåne |  Bildreportage
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Bo Rosenqvist, V Åstorp, får veterannål av Ana 
Süssner Rubin. Även Olof Norborg, Lund, Hans 
Persson, Lund, och Tomas Peterson, Lomma, fick 
motta veterannålar som tack för mer än 40 års 
partimedlemskap.

Ana Süssner Rubin avgående ordförande 
gratulerar nyvalda distriktsordföranden 

Umihana Rasvovic.

Umihana Rasovic i talarstolen.
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Vilka förväntningar har du  
inför det kommande verksam-
hetsåret?
– Utifrån verksamhetsplanen för 2019 
har jag stora förväntningar inför det kom-
mande verksamhetsåret i Vänsterpartiet 
i Skåne. Vi ska anordna flera utbildningar 
och aktiviteter, men framförallt hoppas 
jag på ett större samarbete med partiför-
eningarna i Skåne. 

Vem är Umihana Rasovic  
som person?
– Mina bästa vänner som också är mina 
kollegor kallar mig för Poppy som är en 
tecknad figur från filmen Trolls. De menar 
att jag försöker se lösningar istället för 
hinder (obotlig optimist). Jag bor i Eslöv i 
en hyresrätt med min man och två barn. 
Vi flyttade till Eslöv från Norrköping 1997 
för att min pappa fick jobb på Marieholms 
Yllefabrik och min mamma som under-
sköterska i Eslövs kommun. På grund av 
kriget flydde vi till Sverige från före detta 
Jugoslavien när jag var 6 år gammal. 
Det har format mig en del, framförallt 
vikten av demokratin och att kämpa mot 
fascismen. Jag jobbar på Arbetsförmed-
lingen i Eslöv och har studerat Interna-
tionell migration och etniska relationer 
i Malmö. På gymnasiet har jag studerat 
Omvårdnadsprogrammet och arbetat som 
undersköterska i 6 år. Det bästa jag vet 
är filmkvällar med min familj. 

Medier i Bosnien och Serbien 
har uppmärksammat ordföran-
devalet i Vänsterpartiet Skåne. 
Hur kommer det sig?
– Den bosniska och serbiska pressen 
började skriva om mig under valet och 
har följt mig sen dess.  I Bosnien och 
Serbien är det fortfarande männen som 
dominerar den politiska arenan och därför 
är jag intressant för dem. De finner det 
intressant att en muslimsk kvinna med 
bosniakiska rötter tar plats i politiken och 
i det offentliga rummet. 

Tre frågor till  
Umihana Rasovic
– nyvald distriktsordförande

De inledde sin tid vid makten med en 
skattehöjning för att lägga pengarna 
på hög. Sen har vi läst, protesterat, 
debatterat och lagt motförslag mot en 
strid ström av nedskärningar och för-
sämringar inom de flesta av regionens 
områden: kollektivtrafiken, kulturen, 
sjukvården, den regionala utvecklingen. 
En strid ström av nedskärningar som 
har väckt ilska långt in i de borgerliga 
partierna på kommunsidan. 

Kollektivtrafiken har fått smaka på 
den borgerliga politiken. I Skåne har 
de borgerliga partierna med passivt 
stöd av SD nyss tagit beslut om att dra 
in ännu fler landsbygdsbussar. De säger 
att det är på tider när få människor 
åker. Jag säger att det drabbar sjukskö-
terskan som ska till sjukhuset för sitt 
helgpass. Jag säger att det bygger upp 
osynliga gränser mellan oss som bor 
i mindre orter och på landsbygd, och 
de som bor i Skånes större städer. De 
borgerliga partierna tog även med pas-
sivt stöd av SD beslut om att slopa linjer 

i städerna. Och helt plötsligt kommer 
inte växande nya stadsdelar i exempel-
vis Lund ha tillgång till kollektivtrafik. 
Jag säger att borgarnas skygglappar är 
så hårt uppdragna över öronen så att 
de varken hör klimathotet som ihärdigt 
knackar på vår rygg, eller önskan om 
att kunna leva och röra sig utan bil. 

Kulturlivet har också fått smaka på 
borgerlig politik. Det första beslutet 
som kulturnämnden tog var att stänga 
dörrarna och sänka bidragen till en 
skamlig nivå. De sänktes till en så låg 
nivå att statliga kulturrådet också 
sänkte stödet till skånskt kulturliv. 
Angreppen på kulturlivet är en tydlig 
markering om vilket samhälle borgarna 
vill ha. Sköt dig själv, om du inte kan 
betala eller få lön för din kunskap och 
ditt slit – trist för dig. 

Neddragningarna har också börjat 
kännas i sjukvården. Kompetenscen-
trum för demensvård har fått mer än 
halverade anslag, hundratals miljoner 

När jag skriver detta så har det gått ungefär 
200 dagar sedan valet. Efter några ovissa veck-
or så tog allianspartierna i Skåne på sig ledar-
tröjan och tog över regionen i minoritet. Med 
ett Sverigedemokraterna som mestadels stödjer 
alliansens förslag eller passivt lägger ner sina 
röster, så börjar nu en ny borgerlig mandatpe-
riod bli tydlig i regionen. Och resultatet har inte 
låtit vänta på sig.

Budget-
tider

Vänsterpartiet Skåne |  Aktuellt
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–Vi har  protesterat, debatterat 
och lagt motförslag mot en strid 
ström av nedskärningar...

ska effektiviseras bort under året och 
personalbristen är skriande. Samti-
digt som personalen gör sitt yttersta 
för att sjukvården ska fungera i Skåne. 

I juni ska Region Skåne anta budge-
ten för 2020. I princip i hela landet 
kämpar Vänsterpartiet i opposition. 
Vi lägger konkreta förslag på hur 
vi kan bygga ett varmare och mer 
solidariskt samhälle, där vi delar på 
resurserna och makten, där klass-
klyftorna minskar och din hälsa inte 
ska avgöras av hur stor lön du har. 
Vi lägger konkreta förslag på hur vi 
kan möta klimathotet. Vi kämpar för 
kvinnors rätt till frihet från förtryck 
och mot den rasism som drabbar 
många av oss dagligen. Vi bygger opi-
nion för en annan värld. Och vi växer. 
Det är med rak rygg och växande stöd 
i ryggen vi fortsätter kämpa. Vinden 
kommer vända. Tillsammans gör vi 
det möjligt. 

Sara Svensson, regionråd FO
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Sara Svensson
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Hej Nooshi, vad kul att ha dig i Skåne!

– Hej! Det är roligt att vara här!

Du är från Skåne från början?
– Ja! Jag är född i Ängelholm, vi flyttade när jag var 
liten men min syster bodde i Malmö och det är lite 
av en favoritstad. Men Skåne överlag är väldigt fint!

Ibland kan det nog kännas långt mellan par-
tiföreningslokalen i Lomma och partikans-
liet i Stockholm. Samtidigt driver vi politik 
utifrån samma grund. Vad tror du är styrkan 
med vår politik, och vad gör att människor 
kan känna igen den?
– Jag tror att vår politik är något som knyter oss 
samman, både för den som bor i Kristianstad eller 
Hässleholm eller i en förort till Stockholm. Det 
kan handla om att man vill ha bra arbetsvillkor 
eller att sjukvården ska fungera, att man ska få den 
bästa utbildningen oavsett vilken skola man går på. 
Och att det skett försämringar inom välfärden är 
jag helt säker på att man känner igen oavsett var i 
Sverige man bor. För att förändra politiken och för 
att göra det mer jämlikt mellan vanliga människor 
och de absolut rikaste behöver vi hålla ihop. 

– Nu bor visserligen de allra rikaste i Stockholm, 
så det är helt rimligt att det känns långt till många 
av Stockholmsorterna så sett. Men tillsammans 
kan vi förändra de skillnaderna.

Vi står ju inför en valrörelse nu, och om det 
känns långt till Stockholm känns kanske 
Bryssel som en annan planet, inte minst när 
man ser saker som händer där och allt är 
stora höga glashus med män i kostym i. Allt 
ser ut som en stor bolagsstyrelse. Vad kan 
valet handla om för oss som är vänster?
– Det är inte säkert att det viktigaste med det här 
valet är att det handlar om just den Europeiska uni-
onen. Det handlar om politik på en övergripande 
nivå, på vilka lösningar man har för klimatfrågan, 
för social ojämlikhet. Sedan håller jag med om EU 
kan upplevas som en konstruktion som är ode-
mokratisk – mycket för att det är en konstruktion 
som är odemokratisk. Den är konstruerad så. Den 

är svår att påverka. Hela EU:s historia har handlat 
om att hitta olika komplicerade modeller för att 
utestänga människor från insyn och påverkan. Så 
det är sant att det är på det sättet, att det är långt 
bort från ens ort. 

– Men jag tror också att det går att tänka att det 
inte är det viktigast att kunna alla de komplice-
rade processerna inom just EU, utan se att det här 
handlar om höger och vänster. Nationellt i Sverige, 
i kommunerna, i regionerna och landstingen och 
i EU – om man vill att klimatfrågorna ska tas på 
allvar, att människor ska få bättre arbetsvillkor 
och att resurser ska fördelas mer jämt, då är det 
vänstern som behöver bli starkare. Oavsett vilket 
val det gäller. Vi ser ju samma mönster över hela 
Europa med privatiseringar, skattesänkningar  
för miljonärer och att välfärden hela tiden ska  
effektiviseras, vilket bara betyder skäras ned på. 
Det händer överallt. 

Sedan är det ju väldigt tydligt att de extrema 
fascistiska partierna går framåt i många länder, 
och att varken de eller högerpartierna har något 
som helst intresse att ta tag i varken social ojämlik-
het eller klimatfrågan. Vi vill använda EU för att 
pressa på för klimaträttvisa och social rättvisa, 
mot kapitalet, högern och fascistiska, konservativa 
partier. EU och de här höga glashusen är kanske 
inte viktiga i sig, men de frågor vi behöver påverka 
där är det. 

Emma Eliasson Åström

Vänsterpartiet Skåne |  Intervju

Under partidistriktets utbildning för skånska V-politiker den 7/4 var 
Nooshi Dadgostar, vice partiordförande och riksdagsledamot i socialför-
säkringsutskottet, på plats och föreläste. Efter dubbla pass om kopp-
lingar mellan lokalpolitik och nationell politik fanns det tid för en liten 
pratstund om Vänsterpartiet, vilka vi är och vad ett EU-val kan vara.

Tänk politik mer än EU

Nooshi Dadgostar

”Vi vill använda EU 
för att pressa på för 
klimaträttvisa och 
social rättvisa, mot 
kapitalet, högern och 
fascistiska, konser-
vativa partier. ”

Detta är en förkortad 
version av intervjun. Hela 
finns att läsa på Vänster-
partiet Skånes hemsida, 
vskane.se.



25Menander Folkviljan

Linn Fristedt är fast anställd sedan ett år, 
efter fem års timtjänstgöring. Hon är ak-
tiv i partiet och har flera förslag på bättre 
arbetsvillkor för välfärdsarbetarna.

Anders Andersson är kommunalråd 
för Malmövänstern sedan i höstas. Som 
fackligt engagerad undersköterska i 
hemtjänsten, och fritidspolitiker i kom-
munfullmäktige, har han länge kämpat för 
bättre arbetsvillkor.

Folkviljan har pratat med dem om 
deras erfarenheter som välfärdsarbetare 
i Malmö.

Trängt läge
– Jag utför ett viktigt arbete och det känns 
inspirerande, men det är också frustre-
rande att se och veta att det kunde vara så 
mycket bättre. Både för vårdtagarna och 
för oss som jobbar, säger hon.

Varje åtgärd har en uppmätt tid, en 
dusch får högst ta ett visst antal minuter, 
liksom att handla eller städa så att bi-
ståndshandläggare och chefer enklare kan 
avgöra hur många vårdtagare som hinns 
med på en dag.

– Jag förstår att det underlättar för hand-
läggaren som ska uppskatta vårdbehovet 
hos den enskilde, men det är orealistiskt 
för oss som ska utföra det. Vi kan ju börja 
med att varje vårdtagare är en människa… 

- Varje dag måste jag välja mellan att 
jobba ”rätt” eller att göra det bra för vård-
tagaren. Att lyckas med båda går inte. 

Goda förslag
Mycket kan bli bättre Det finns till exem-
pel diskussioner om en städpool. Då skulle 
hemtjänstarbetarna få tid till annat.

– Fria arbetskläder är ännu inte genom-
fört. Vi tvingas jobba i privata kläder, på 
villkor att de ska bytas dagligen och tvättas 
i 90 grader. Vem har kläder som tål det? 

– Skrota minutmallen. Det finns alltså 
planeringsassistenter som bara har till 
uppgift att göra minutscheman.

Malmös kvinnliga välfärdsarbetare har 
den långsammaste löneutvecklingen i 
kommunen.

– Och nu är det är för många mellan-
chefer med fel kompetens och för mycket 
makt som styr, säger Linn Fristedt. Sådana 
chefer bör i stället rekryteras internt.  
Då måste kommunen kosta på oss med-
arbetare kompetensutveckling. 

Kommunalrådets kamp
– Arbetet är en viktig del av en människas 
liv. Hög sjukfrånvaro och tilltagande psy-
kiska ohälsa gör arbetsmarknadsfrågor 
väldigt viktiga. Arbetsgivarna har ett stort 
ansvar för att förbättra arbetsmiljön och 
ge villkor som gör att människor orkar 
jobba, säger Anders Andersson.

– Det behövs mer personal, ett lugnare 
tempo och närvarande och stöttande 
chefer. De som jobbar måste åtminstone 
hinna ta en fikapaus. Men man vill inte 
skjuta till resurser utan bara planera och 
omorganisera.

– Jag har lagt en motion om så kallad 
tillitsstyrning, då arbetsgivarna ska visa 
förtroende för, och tillvarata medarbetarnas 
kunskap och erfarenhet av verksamheterna.

Personalomsättningen i Malmö stad är 
elva procent, i riket omkring fem.

– För några år sedan gick sociono-
merna in i väggen, nu är det sjuksyrrorna. 
Istället för att förbättra arbetsvillkoren 
hyr Malmö kommun in personal för 54 
miljoner kronor om året. Trots att det 
finns direktiv om att bemanna vakanser 
via kommunens egen bemanningsresurs.

Sedan en tid sjunker medellivslängden 
för Sveriges LO-kvinnor, till skillnad från 
alla andra grupper. 

– Orsakerna vet vi inte så mycket om än, 
säger kommunalrådet, men en sak är den 
psykiska ohälsan. Vi måste ta reda på mer, 
för det här måste Vänsterpartiet lyfta. 

Maria Kållberg

Goda skäl att demonstrera
Välfärdsarbete  |    Malmövänstern

Decennier av socialdemokratiskt styre i Malmö borde ha bor-
gat för en god arbetsmiljö och genomförda vallöften om bättre 
löner och villkor. Men det tycks finnas många goda skäl att gå 
och demonstrera den Första maj. I Vänsterpartiets tåg.
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SNABBFAKTA OM LÖNER
Snittlön för vårdbiträde Malmö: 21 900 
kronor per månad före skatt (bygg-
nadsarbetare: 29 600, industriarbe-
tare: 26 500 kronor före skatt)
Undersköterska inom hemtjänsten, 
hemsjukvården eller äldreboenden är 
Sveriges vanligaste yrke. Yrkesgrup-
pen består av 136 400 anställda, 92 
procent är kvinnor.
Medellön för befolkningen i Sverige: 
33 700 kronor per månad före skatt 
(kvinnor 31 700, män 35 700 kronor)
Högre chefer inom bank, finans och 
försäkring har den högsta medellönen 
på 124 100 kronor per månad före 
skatt. 

Linn Fristedt

Anders Andersson
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Bli nämndeman!
Nu tillsätter vi 25 platser för kommande mandatperiod

För att nominera mailar du: namn på den 
du nominerar (det kan vara dig själv) och 
gärna en kort motivering till: valbered-
ningmalmo@vansterpartiet.se.

Förhandsnomineringsstopp är den 31 
maj. Vi vill alltså ha din nominering/ansö-
kan senast den 31 maj.

Om du har frågor om vad uppdraget 
innebär eller hur valprocessen går till är 
du välkommen att kontakta valbered-
ningen som hjälper dig att få svar på dina 
funderingar. Du når valberedningen på 
valberedningmalmo@vansterpartiet.se.

Nämndeman i tingsrätten - så 
funkar det
Följande text är hämtad från domstolsver-
kets sida blinamndeman.se

Att vara nämndeman är ett viktigt och 
spännande uppdrag. Din huvudsakliga 
uppgift är att tillsammans med juristdo-
mare avgöra mål och ärenden i domstol. 
Som nämndeman är du också represen-
tant för Sveriges befolkning och bidrar 
med insyn i domstolarnas verksamhet. 
Det är en grundpelare i vår demokrati.

Uppdraget som nämndeman är nära 
kopplat till det som händer i vårt samhälle 
och utvecklingen där. Nämndemannaupp-
draget ställer stora krav på objektivitet 
och saklighet. Även koncentrationsför-
mågan sätts på prov. Människor, deras 

livssituation och problem är kärnan i den 
verksamhet du kommer i kontakt med. 
Det är det som gör uppgiften ansvarsfull, 
stimulerande och utvecklande.

Som nämndeman dömer du i 
domstol – utan att vara jurist
En nämndeman representerar svenska 
folket i domstolarna och dömer tillsam-
mans med juristdomare. Nämndemän 
ger allmänheten insyn i domstolarna och 
bidrar till förtroende för domstolarnas 
arbete. För att spegla befolkningen behövs 
en blandning av åldrar, kön, yrken och 
erfarenheter bland nämndemännen. Det 
behövs vanligt folk till ett ovanligt viktigt 
uppdrag.

Uppdraget som nämndeman är opoli-
tiskt, men för att bli nämndeman måste 
ett parti föreslå dig. Kontakta ett parti där 
du bor och anmäl ditt intresse.

Som nämndeman är du viktig 
för rättstryggheten
Som nämndeman är du viktig för rätts-
tryggheten. Tillsammans med en juristdo-
mare kommer du att sätta dig in i mål av 
många slag och sedan självständigt göra 
din bedömning. Din röst är lika mycket 
värd som juristdomarens och de andra 
nämndemännens.

Behörighet och lämplighet

För att ställa upp i nämndemannavalet 
måste du vara behörig och lämplig för 
uppdraget. Du måste också vara myndig, 
svensk medborgare och folkbokförd i den 
aktuella domstolens domkrets. Du får inte 
vara ställd under förvaltarskap och inte 
heller vara försatt i konkurs.

För att kunna utses till nämndeman 
måste du även uppfylla vissa lämplighets-
krav. Det innebär att du ska vara lämplig 
för uppdraget med hänsyn till omdöme, 
självständighet, laglydnad och övriga 
omständigheter. Eftersom du som nämn-
deman bland annat ska ta ställning till om 
den som åtalas gjort sig skyldig till brott 
är det viktigt att du är en god förebild i 
fråga om allmän laglydnad. Domstolarna 
kommer att kontrollera lämpligheten 
hos valda nämndemän genom att begära 
utdrag ur belastningsregistret.

Representativitet
Nämndemannasystemet bygger på 
grundtanken att nämndemännen ska vara 
folkets representanter vid domstolarna. 
Därför behöver nämndemannakåren i 
sin sammansättning så långt som möjligt 
återspegla förhållandena i samhället vad 
gäller ålder, kön och etnisk bakgrund.

Malmövänstern  |  Nämndemän

Under 2019 ska samtliga 25 platser som Vänsterpartiet Malmös 
tillsätter i Malmö tingsrätt väljas om och valberedningen utlyser 
nu dessa platser. Sista ansökningsdag är 31 maj.
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Nämndemän  |    Malmövänstern

Öppet möte för dig som är intresserad 
av att bli nämndeman
Inför valet arrangerar valberedningen ett öppet möte för dig 
som är intresserad av att bli nämndeman i tingsrätten.

Valberedningen informerar om valet och några av våra 
nuvarande nämndemän kommer och berättar om hur det 
fungerar. Ett möte för dig som funderar på att kandidera 
som nämndeman!

Torsdag 16 maj kl 18

ABF Malmö, lilla salen, Spånehusvägen 47 

Arrangeras i samarbete med ABF Malmö

Amanda Muren  
Cederstrand, 28 år
1. Vad tycker du om att vara 
nämndeman?
Det är spännande eftersom 
man får en inblick i rättssys-
temet, samtidigt som det är 
skitläskigt och kräver stor öd-
mjukhet eftersom man väldigt 
konkret utövar makt. Det känns 
meningsfullt och viktigt att 
sätta sig in i människors liv och 
försöka utröna vad som är rätt 
handlande deras situation.

2. Varför sökte du posten 
som nämndeman?
Jag sökte eftersom rätts-
systemet är en av demokra-
tins grundpelare och det är 
superviktigt att den maktutöv-
ning som sker där går rätt till 
och präglas av transparens 

och rättvisa. Det finns en risk 
för demokratiskt underskott 
i rättssystemet om nämnde-
mannakåren blir för homogen 
- majoriteten är över 55 år och 
ofta vit medelklass. 

3. Vad skulle du säga till 
någon som funderar på att 
kandidera?
Jag tror det är viktigt att den 
som ges makten att döma 
andra människor har en välut-
vecklad moralisk kompass och 
en samhälls- och människosyn 
som präglas av humanism. Har 
du det så är det absolut ett vik-
tigt och givande uppdrag som 
jag tycker du ska prova på!

Magela Fuentes  
Gonzalez, 36 år
1. Vad tycker du om att vara 
nämndeman?
Jag tycker det är superintres-
sant att vara nämndeman. 
Dels för att få en inblick hur 
det svenska rättssystemet är 
uppbyggt men också för att jag 
känner att jag representerar en 
annan del av befolkningen som 
inte vanligtvis representeras av 
de andra nämndemännen och 
lagmannen.

2. Varför sökte du posten 
som nämndeman?
Jag sökte för att jag blev 
förfärad över insikten av att 
det dels nästan enbart sitter 
svenska pensionärer och dömer 
icke etniska svenskar. Och att 
många dessutom är sverigede-
mokrater.

3. Vad skulle du säga till 
någon som funderar på att 
kandidera?
Är du ung och har annan etnisk 
bakgrund än svensk så tycker 
jag att det är superviktigt att 
anmäla sitt intresse för att 
jämna ut representationen 
lite. Dock efterfrågar jag ett 
uppstartsmöte med lite mer 
info innan man börjar, då man 
känner sig lite vilse och faktiskt 
ganska okunnig i det rent juri-
diska. Kanske även ett forum 
där man kan bolla med andra 
nämndemän.

Nils Eckerbom, 67 år
1. Vad tycker du om att vara 
nämndeman? 
Det känns motiverat att värna 
om principen om likhet inför 
lagen och att alla ska bemötas 
med respekt. Det är inte ett po-
litiskt uppdrag i den meningen 
att nämndemän följer sitt parti-
program. Men vi vänsterpartis-
ter representerar ändå det nya, 
unga Malmö där många har sin 
bakgrund i andra länder. 

2. Varför sökte du posten 
som nämndeman?
Jag är intresserad av juridiska 
frågor och om att ingen ska 
dömas på förhand. Domstolen 
ska inte gissa vad som san-
nolikt har hänt utan endast 
döma när det ”är ställt bortom 
allt rimligt tvivel”. Mina farhågor 
om att uppdraget skulle vara 
omväxlande långtråkigt eller 
obehagligt har inte besannats.

3. Vad skulle du säga till 
någon som funderar på att 
kandidera?
Berättigad kritik finns om att 
nämndemannakåren domineras 
av pensionärer (som under-
tecknad). Vänsterpartiet måste 
ha som målsättning att välja 
in den mest representativa 
gruppen nämndemän. Starka 
påtryckningar kan förekomma 
om att förhandlingarna under 
dagen ska dras ut på tiden och 
även att extra dagar tas i an-
språk. Som nämndeman måste 
en dels vara beredd på detta, 
men vi måste också hjälpas 
åt att försvara möjligheten att 
till exempel hämta sina barn i 
tid. Även domare, åklagare och 
advokater är ju ofta i samma 
livssituation. Domstolsförhand-
lingarna blir ofta inställda med 
kort varsel. Viktigt att vara be-
redd på det också i situationer 
då arbetsgivare måste ordna 
vikarier. Sura miner vet jag 
förekommer från arbetskollegor 
och chefer. Som nämndemän 
utsedda av Vänsterpartiet ska 
vi se till att stötta varandra i 
alla möjliga frågor. Också när 
Sverigedemokrater tar till orda 
i det gemensamma nämnde-
mannarummet i Tingsrätten.

”Viktigt att maktutövningen i tingsrätten  
präglas av transparens och rättvisa”
Tre av Vänsterpartiets nuvarande nämndemän i tingsrätten ger här en  
inblick i hur de ser på uppdraget och vad det innebär.
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– Det är vår skyldighet att göra mot-
stånd, säger biskop Martin Lind, så långt 
möjligt med en god människosyn.

– Människoförakt är den största frestel-
sen. Föraktet antingen förminskar den an-
dre, eller förstorar, till något människan 
inte är. Det är ett problem, som öppnar 
dörren för rasism.

– Det är positivt att SD är utestängda, 
och Orbans Fidesz i Ungern ett exempel på 
öppen rasism. Det är ett programmatiskt 
människoförakt.

Antirasism genom decennierna
Martin Lind är nyss fyllda 75 år, född mal-
möit, biskop emeritus efter 16 år i Linkö-
pings stift, men tar sig en gång i månaden 
över till Lutherska kyrkan i London där 
han är biskop. En immigrantkyrka en gång 
grundad av människor från olika länder.

Han har alltid arbetat mot rasismen, 
och nu den gryende islamofobin. Hans 
doktorsavhandling 1975 handlade om 
Kristendom och nazism. 2007 var Martin 
Lind den första biskopen som öppet 
pläderade för samkönade äktenskap. I allt 
radikal. En aktivist i -68-generationen.

– Idag växer sympatier för så kallade 
kristna värden och kristen värdegrund. 
Men vad är det? Det går mest ut på att 

söka argument mot ökad invandring, inte 
minst mot muslimer.

Politik och religion
– Det finns politisk egoism som arbetar 
för det egna, högerpolitiken, och det finns 
en solidarisk politik som arbetar för alla. 
Det kräver ibland större insatser för efter-
satta grupper. 

– Det som påverkade mig 1968 var 
Vietnamkriget. Men också chocken och 
insikten, att det jag äter och har på mig 
står i direkt relation till andra människors 
svält. Så blev jag politiskt medveten.

– I efterhand kan jag se att också min 
pappa, som gjort en enorm klassresa och 
var präst, kan ha haft visst inflytande. Vi 
bodde på Södra Förstadsgatan i Malmö, 
och jag fick vid ett tillfälle hjälpa till att 
dela ut församlingsblad i kvarteret. Tre 
sidor kände jag igen, men på baksidan 
rådde helt andra förhållanden, med 
smuts, stank och elände. Han sade, när jag 

kom hem: Nu lärde du dig något viktigt.
– Politiskt är vägen målet. Förutsätt-

ningarna förändras ständigt. Vem tänkte 
på klimatfrågan -68? Eller funderade på 
feminismen? Vi var alla lika, tyckte vi.

Martin Lind håller ofta föreläsningar 
om den tyske teologen och prästen Die-
trich Bonhoeffer (1906-1945). Bonhoef-
fer var också motståndsman och deltog 
i förberedelserna för attentatet som var 
tänkt att döda Hitler i juli 1944. Han 
avrättades för det i april 1945. Redan 1933 
var Bonhoeffer öppet kritisk till Hitler i en 
radioföreläsning som avbröts. 

Den kriminella biskopen
I början av april var Martin Lind inbjuden 
av VIG (Vänsterns Interreligiösa Grupp) 
till Poeten på Hörnet och berättade om 
”Motståndets etik” med inspiration från 
Bonhoeffers texter, inte minst breven 
under fängelsetiden. 

– Och jag brukar säga att jag är Sveriges 
enda kriminella biskop. Det finns till och 
med en bok om det.

– Fast numera säger Caroline Krook att 
hon också är kriminell.

En aktion i Domkyrkan 1968, i pro-
test mot apartheidregimen i Sydafrika, 
skickade Martin Lind till skranket. 

Att göra motstånd  
och vara människa  
– tankar mot rasismen

” I direkt kontakt med  
ondskan måste man  
försöka handla i solidaritet 
med andra människor”.

Så många partier med öppna rasistiska agendor växer sig allt starkare 
inom EU:s gränser. De tävlar om att rensa Europa på flyktingar med 
Erdogans Turkiet och libysk milis som portvakter. Vårt motstånd, vak-
samhet och kamp för det goda har blivit en livsnödvändighet.

I början av april var Martin Lind inbjuden av VIG (Vänsterns 
Interreligiösa Grupp) till Poeten på Hörnet och berättade 
om ”Motståndets etik”
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Noterat

Mats Olsson (Lund), Tjatte Hedlund 
(Burlöv) och Kerstin Håkansson (Malmö) 
är några skånska vänsterpartiser som har 
röda hjärtan till vänster, helt i linje med 
gärningen. 

Kerstin Håkansson har vigt borgerligt 
sedan 1992:

– Den långa vigseln är på två, tre mi-
nuter, den korta kanske på en halv. Varje 
vigsel måste innehålla formaliteterna, men 
sedan kan man utforma vigseln som man 
vill ha den. 

– Ett par träffades på en resa och gifte 
sig i gamla kungliga väntsalen på Malmö 
station. En gång var jag i Scaniaparken 
i Västra Hamnen med en enkel klarinett 
som musik, jättevackert. Blå båten (fest-
skuta i Malmö) så klart, och jag minns ett 
stort bröllop på en ö i Bohuslän.

– Ska man utanför kommungränsen 
behöver förrättaren ha ett särskilt tillstånd, 
så då är det bra att vara ute i god tid, 
minst en månad.

– Och jag vill gärna träffa paret personli-
gen, säger hon. Då får man lättare till det 
lilla extra och lite högtidliga.

Det står var och en fritt att ansöka om 
uppdraget som normalt löper mellan ett 
till fem år. Länsstyrelsen godkänner om 
betingelserna är rätt och behovet finns. I 
dagsläget finns strax över 200 vigselför-
rättare i Skåne. Många av förrättarna är 
opolitiska, själva uppdraget är opolitiskt, 
även om kommunfullmäktige utgör re-
missinstans vid förordnanden. 

Det finns också ett par ”skeppsmäk-
lare” med vigselrätt endast ombord. Ett 
uppdrag som brukade ingå i ett sjöbe-
fäls sysslor på fartyget, men numera är 
avskaffat. 

Men bland namnen finns till exempel 
även Staffanstorps ”sverigemoderat” 
Christian Sonesson och Vellinges super-
moderat Göran Holm, så det gäller att se 
upp.

Enda rikskändisen i Skåne är Tomelillas 
Björn Ranelid, som alltså mot många 
rykten faktiskt är förordnad. 

Komplett lista på www.lansstyrelsen.se/
skane/privat/livshandelser/vigselforrattare.
html 

Kamrater med rätt att viga

Som präst anordnade han en förbön 
för de svarta i landet samtidigt som en 
(vit) sydafrikansk diplomatisk delega-
tion besökte kyrkan för en guidad 
visning.

– Jag och några kompisar hade age-
rat sandwichpojkar och kallat folk till 
kyrkan precis kl 15.15 när delegationen 
förväntades dyka upp.  Så den möttes 
av en kör som sjöng versen ”Black and 
white together” från ”We shall over 
come”. Vart de sen än gick i kyrkan gick 
vi efter och sjöng. De hörde inte ett ord 
av vad guiden sade, säger biskopen.

Böterna han fick för förargelseväck-
ande beteende, 75 kronor, samlades in 
av församlingen.  

Människan är alltid större
Motståndets etik sammanfattas enligt 
Martin Lind i åtta punkter som är 
tänkta att tillämpas i våra dagar. De må 
ha kristna förtecken, men är giltiga för 
alla, menar han.

– För mig är människosynen ange-
lägen och central. Vi behöver reflek-
tera kring samhörigheten, att varje 
människa är en del av mänskligheten. 
Samhörigheten kan inte förenas med 
uppspaltning av människor. Den lär oss 
att det är mer som förenar alla männ-
iskor än som skiljer.

Text och bild: Maria Kållberg

Fotnot. Caroline Krook fälldes 
1999 för tjänstefel efter att ha 
vägrat lämna ut brev från stiftets 
präster innehållande enkätsvar om 
deras upplevelser av prästrollen, 
med hänvisning till att det var sjä-
lavård. Journalisten som begärde 
ut breven hävdade att de utgjorde 
offentlig handling.

BOKTIPS

Motstånd och underkastelse, 
Dietrich Bonhoeffer (tankar formu-
lerade i häktet i Tegel 1943, kända 
som ”fängelsebreven”).

Bonhoeffer: tankar om en 
1900-talsmartyr, Martin Lind 
Motståndets etik - i åtta punkter: 
Samhörighet – Alla människor är 
en del av mänskligheten, skapade 
av Gud, det motsäger uppspaltning 
av människor. 

Är det aktuellt att manifestera kärleken med en  
vigsel kan det vara idé att ta kontakt med en vigsel-
förrättare. Men vem?  

Kerstin Håkansson

Mats Olsson

Tjatte Hedlund
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Helsingborg
EU-valskola för medlemmar  
i hela Skåne
Söndag 28 april 
Tid: kl 13.00-17.00
Plats: Södergatan 103
Anmäl helst deltagande i förväg för fikats  
skull till skane@vansterpartiet.se

Fira första maj
Onsdag 1 maj
Samling på Stortorget kl 14.30. 
Avmarsch 15.00 mot Gustav Adolfs torg, där 
tal kommer hållas. 
Efter demonstrationen väntar en fest i A-salen 
på Folkets Hus i Helsingborg med tal, sång, 
musik, dans, barnaktiviteter och bokbord. 
Vänsterpartiet bjuder på mat.
På förmiddagen deltar Vänsterpartiet Helsing-
borg även i demonstrationen i Ängelholm. 

Hässleholm 

Fira första maj
Onsdag 1 maj
Möte i Hembygdsparken kl 10.30.  
Tal: Hanna Gedin, Magnus Åkeborn,
Ung Vänster. 
Musik: Christian von Svensson

Höganäs
Fira första maj
Onsdag 1 maj
Vänsterpartiet Höganäs deltar i demonstratio-
nerna i Helsingborg och Ängelholm.

Kristianstad
Fira första maj
Onsdag 1 maj
Möte vid Gallerian kl 13.00. Tal av Hanna 
Gedin, Ung Vänster och lokala representanter. 
Musik: Christian von Svensson.

Lund 
Träffa Nooshi Dadgostar,  
vice partiledare 
Onsdag 8 maj
Tid: 12:00–13:00
Plats: Kulturen

Fira första maj
Onsdag 1 maj
Samling för demonstration på Stortorget kl 
14.00. Avslutande möte i Stadsparken.
Huvudparoller: ”För oss alla – inte bara eliten”; 
”Rör inte strejkrätten”. Tal av Europaparlamen-
tariker Malin Björk med flera. 

Träffa Jonas Sjöstedt,  EU-valrörelse
Fredag 24 maj
Tid och plats meddelas senare.

Malmö 
Träff med fixargruppen
Söndag 28 april
Tid: 11.00-14.00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51
Fixargruppen är en grupp som när vi träffas gör 
olika praktiska saker, som t.ex.målar källardör-
rar, styr upp verkstaden, fixar i trädgården och 
mycket mer. Tanken är att vara en grupp som 
helt enkelt fixar grejer som gör det lite lättare 
att göra aktivism.

1 Majfrukost
Onsdag 1 maj
Tid: Ca 9.30
Plats: Skvadronsvägem 13
Vi kommer ha en gemensam 1a majfrukost på 
Atrium för att efter det promenera tillsammans 
till Möllan!
Varmt välkomna

Fira första maj
Onsdag 1 maj
Samling på Möllevångstorget kl 11,  
avslutning i Slottsparken från kl 13.
Huvudtalare:

Malin Björk – EU-parlamentariker och 
toppnamn på Vänsterpartiets EU-lista

Meja Cohen Tillberg – ordförande för 
Ung Vänster Skåne

Musik: Al-Ashiqeen – de har kallats 

Palestinas The Beatles. Numera är de 
baserade i Skåne. 

Barnkalas med hoppborg, barnteater, 
lekar och mycket mer. Redan på Möl-
levångstorget kan alla barn bli ansiktsmå-
lade och få en ballong.

Matserveringar och informationsbord i 
Slottsparken. Frukostkiosk och plakatverk-
stad på Möllevångstorget.

Möte med Miljöutskottet
Onsdag 1, 15, 29 maj, 12 juni
Tid: 18.00 – 20.00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51 

Kaffe och Politik 
Västra Innerstaden
Lördag 4 maj
Tid meddelas senare.
Kaffe och Politik på Slottsstadens Loppis
Varmt välkomna
För mer info: kalendariet på Malmövänsterns 
hemsida/Zetkin
Birgitta: birgitta.ehlin@telia.com
Mats: mats@billbergjohansson.se
Pierre: pierrekraus@gmail.com

Ung vänster-Hopsnackat
Måndag 6 maj 
Tid: 17.00-19.00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51
Med anledning av Första Maj ska vi ha en  
studiecirkel i en bok som heter Hopsnackat 
sammansatt av Frances Tuuloskorpi som  
består av historier om arbetsplatskamp.
Målgrupper: 20-somethings ute på arbets-
marknaden. Ej medlemskrav.

Bostadspolitiska utskottet
Tisdag 7 maj, 3 juni, 6 augusti,  
3 september 
Tid: 18.30-21.00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51
Möte med bostadspolitiska utskottet. 
Alla är varmt välkomna.

Teori: Rasism + klass = sant
Onsdag 8, 22 maj, onsdag 5, 19 juni
Tid: 18.30-20.30
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö
Klassklyftorna ökar samtidigt som var-
dagsrasismen blir allt mer aggressiv. I denna 
studiecirkel tar vi oss an rasismen och klass-
samhället som strukturer i samhället som 
formar varandra och liven vi lever.

Vad tjänar kapitalismen på gränser och rasis-
tiskt våld? På vilka sätt formar klass vilka männ-
iskor som görs till främmande? Och framförallt, 
hur kan vi bygga den antirasistiska rörelse för 
rättvisa som vi så mycket behöver?
Cirkelledare: Felicia Mulinari och Paula Mulinari

Träffa Jonas 
Sjöstedt:
8 maj i Malmö, på länk i bl a Malmö
19 maj i Malmö
24 maj i Lund
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Medlemsmöte
Onsdag 8 maj
Tid: 18.00-21.00
Plats: Ungdomens hus, Café Barbro, Norra 
Skolgatan 10 B
Under mötet kommer vi att välja:
– 1 Politisk sekreterare
–  1 Ordinarie ledamot till Malmö Live konsert-

hus AB styrelse
–  1 Suppleant till Malmö Live konserthus AB 

styrelse
–●1 Ordinarie ledamot till Dahlgrenska stiftelsen
Samt prata om vad som är aktuellt inom EU-
valet.
Dessutom lyssnar vi på Jonas Sjöstedt som 
kommer finnas med via länk för att prata om 
EU-valrörelsen. 

Studiecirkel – Palestina
Torsdag 9 maj
Tid: 19.00-21.00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51
Vi erbjuder här en cirkel för dig som vill ha 
grunden kring Palestinakonflikten och vidare 
i cirkeln också diskutera visioner kring fred, 
demokrati och självbestämmande i framtiden.

Vänsterpartiet: Så funkar det
Söndag 12 maj
Tid: 09.00–15.45
Plats: I Malmö (exakt var meddelas innan 
kurserna).
En snabbkurs där vi på en dag för dig som 
är ny eller nygammal medlem går igenom 
Vänsterpartiets grundläggande ideologi och 
politik. Berättar om vår organisation och hur 
just du kan aktivera dig och göra en insats för 
ett bättre Malmö och en bättre värld. Vi ordnar 
två tillfällen under våren.
Sista anmälan: Fredag 3 maj på vmalmo.se/
zetkin eller malmo@vansterpartiet.se
Kursledare: Patrik Munthe, Felicia Mulinari, 
Lisa Claesson, Petter Engvall.

EU: Hot mot kollektivavtalen – 
Fackliga utskottet
Tisdag 14 maj
Tid: 18:30–20.30
Plats: ABF:s lokal, Mosaiken, Porslinsgatan 3
Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspoli-
tiskt ansvarige och Tommy Jonsson, ombuds-
man med ansvar för internationella frågor på 
Transportarbetarförbundet talar om vad vi kan 
göra för att försvara kollektivavtalen.
Alla medlemmar och sympatisörer hälsas 
välkomna!

Kulturgruppen 
Välkomna till fjärde kulturmötet.
Tisdag 14 maj
Tid: 18.30–20.00
Plats: Vänsternshus, Nobelvägen 51
Kontaktperson är: Mirjam Katzin
mirjam.katzin@vansterpartiet.se

Möte för dig som vill bli nämnde-
man i tingsrätten
Torsdag 16 maj
Tid: 18.00–20.00
Plats: Meddelas senare
Under våren 2019 bereder valberedningen va-
let till nämndemän till tingsrätten och vi bjuder 
därför in dig som är intresserad av uppdraget 
till ett öppet möte. Valberedningen informe-
rar om valet och några av våra nuvarande 
nämndemän kommer och berättar om hur det 
fungerar.

Träffa Jonas Sjöstedt,  EU-valrörelse
Fredag 19 maj
Tid och plats meddelas senare.

Visioner för en human  
flyktingpolitik
Måndag 20 maj
Tid: 19.00-21.00
Plats: ej bestämd
Samtidigt som rasismen får allt mer makt i 
parlamenten och på gatan har flyktingpoliti-
ken under de senaste 20 åren blivit allt mer 
repressiv, nationalistisk och rasistisk.
När varje kamp tycks vara att inte försämra 
eller utarma flyktingrätten ännu mer är det 
viktigt att komma ihåg att vi inte bara vill ha 
det mindre dåligt, utan att vi drömmer om en 
helt annan solidarisk värld.
Tove Karnerud och Patricia Escalante, aktivister 
i Vänsterpartiet Malmö samtalar.

Stadsdelsmöte
Tisdag 28 maj
Plats:  Erikssons väg 70
Tid: 18.30-20.30
Tema meddelas senare
För mer info: kalendariet på Malmövänsterns 
hemsida/Zetkin
Eller kontakta
Birgitta: birgitta.ehlin@telia.com
Mats: mats@billbergjohansson.se
Pierre: pierrekraus@gmail.com

Träffar för nya medlemmar
Onsdag 29 maj 
Tid: 19.00-21.00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51,  
För dig som är nyfiken på att veta vad Vänster-
partiet Malmö är, vilka frågor vi arbetar med 
och vad du kan engagera dig i.
Anmälan: Ej nödvändigt, men anmäl dig gärna 
på Zetkin eller meddela om du kommer på 
malmo@vansterpartiet.se

Simrishamn
Fira första maj
Onsdag 1 maj
Möte Hamnplan kl 11.00.

Sjöbo
Fira första maj
Onsdag 1 maj
Möte på Nya Torg kl 12.30.
Korvgrillning, tal och underhållning

Skurup
Fira första maj
Onsdag 1 maj
Torget kl 14 
1 maj-firande i Skurup i syfte att sätta fokus 
på att Vänstern är stark även i en kommun 
som gör sig känd för att polisanmäla barn för 
bidragsbrott. 

Trelleborg
Fira första maj
Onsdag 1 maj
Olof Palmes plats, Trelleborg kl 9.30. 
Tal: Pål Brunnström, Mats Sjölin samt Oscar 
Andersson (Ung Vänster). Musik: Röda Kapellet

Ystad
Fira första maj
Onsdag 1 maj
Vänsterpartiet Ystad deltar i 1 maj-firandet i 
Skurup.

Ängelholm
Fira första maj
Onsdag 1 maj
Samling på Nya torg kl 10.30
Avmarsch kl 11.00 mot Stortorget där tal kom-
mer att hållas.
På eftermiddagen deltar Vänsterpartiet Ängel-
holm i 1 maj-firandet i Helsingborg.

Nästa nr
Alla partiföreningar som vill utannonsera arrangemang i kalendariet är välkoma att maila 
skane@vansterpartiet.se med rubrik: till kalendarium. 
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