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För den som vill blicka 
bakåt är det tacksamt att dela 
upp Vänsterpartiet Malmös 
2000-talshistoria i årtion-
den. Under 00-talet var det 
mesta sig likt ur ett historiskt 
perspektiv. Medlemsantalet 
snurrade runt 300 trogna, och 
malmöbon röstade V i unge-
fär samma utsträckning som 
genomsnittssvensken.Under 
10-talet skedde något. Partiet 
började växa kraftigt år efter år 
och medlemsantalet hade vid 
decenniets slut ökat med flera 
hundra procent. I valen 2014 
skedde ett genombrott och se-
dan dess är Malmö en stad med 
vänsterprägel i valstatistiken. 
Som organisation har vi kämpat 
med att hänga med i utveck-
lingen och vi har precis börjat 
komma ikapp.

Hur vi i framtiden ska 
komma att summera 20-talet är 
upp till oss just nu. Det kan bli 
vänsterns årtionde, men bara 
om vi bestämmer oss för det 
och är beredda att axla den rol-
len det innebär. Missnöjet med 
den skenande ojämlikheten är 
stor. Rädslan för klimathotet 
får människor att längta efter 
hopp. Pandemin har satt ljuset 
på bristerna i välfärden och 
påmint oss alla om hur viktigt 
det är med solidaritet och 
gemenskap. 

På dessa frågor är det bara 
vänsterrörelsen som har svaren. 
Vänsterpartiet är på god väg 
att bli navet i den rörelsen och 
ta täten. Inte som tacksam för-
handlingspart eller vågmästare 
mellan pest och kolera, utan ett 

sammanhang där människor 
samlas för hopp och kamp, och 
den samlade röst som sätter 
dagordningen.Pessimisten 
skulle kanske säga att vi inte är 
redo. Att vi inte har självförtro-
endet, inte når ut till tillräckligt 
många och att vi har alltför lätt 
att fokusera inåt. Men jag har 
goda nyheter: det är upp till 
oss. Vi kontrollerar vårt fokus 
och kan påverka vårt kollektiva 
självförtroende. Hur många vi 
når ut till avgörs enbart av hur 
hårt vi är villiga att arbeta.

Nu lämnar vi 2020 bakom 
oss, och förhoppningsvis snart 
pandemin. Kan vi då enas om 
att 2021 blir året då vi vänder 
oss utåt? För varje timme i ett 
mötesrum ska vi finnas tio 
timmar på torget med flygblad 
i hand. För varje diskussion 
vi tar i den interna idédebat-
ten ska vi ha tio samtal med 
malmöbor som vi ännu inte nått 
fram till.Jag kommer att göra 
min del. Men det kommer inte 
att vara i den roll jag har idag. 
Jag har varit ordförande i två år, 
dessförinnan vice ordförande 
i två år, och suttit totalt sju år 
i styrelsen. Nu är det dags för 
mig att hitta en annan typ av 
engagemang i vår partiförening.

Jag är väldigt stolt över vad 
vi som förening åstadkommit 
under 10-talet. Samtidigt ser 
jag allt som vi kan göra bättre. 
I takt med att vi vuxit har vi 
vässat vår förmåga att mobili-
sera, men lyckats sämre i det 
reproduktiva arbetet med att 
växa hållbart. När ambitionerna 
höjs måste arbetet delas, men 

steget från aktivist till organisa-
tör har för många inte varit så 
självklart som det borde vara.

När jag kandiderade till 
ordförande 2019 var det detta 
jag ville fokusera på. Att dela på 
kunskap, makt och ansvar. Vi 
har påbörjat resan, men saker 
tar tid när delaktighet är själva 
syftet. Jag hoppas och tror att vi 
fortsätter i samma anda, medan 
blicken, megafonen och örat 
återigen riktas utåt mot vår 
stad och dess kämpar.

Richard Olsson, 
avgående ordförande

Vänsterpartiet Malmö
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Stöd socialistiska stödfonden
Ge ett bidrag till kampen.  

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

Ledare

Tack för mig!
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Jag är väldigt 
stolt över vad 
vi som för-
ening åstad-
kommit under 
10-talet. Sam-
tidigt ser jag 
allt som vi kan 
göra bättre.

5
...korta till Richard Olsson.

1. Nämn ett minne eller två 
som sticker ut när du tän-
ker tillbaka på tiden som 
ordförande. 
– Hur vi lyckades ställa om 
inför 1 maj och ta plats i staden 
trots Corona. 
– Att delta på Vänsterdagarna 
i Göteborg förra året. Många 
i Vänsterpartiet ser upp till 
Malmövänstern – det blev en 
egoboost som jag vill förmedla 
vidare till alla aktivister i för-
eningen.

2. Att tacka ja till ordföran-
deskapet och investera tid 
och kraft att genomföra det 
bör ju ha en mening. Med 
perspektiv, hur ser du på 
det, helt kort? 
– Det är ett stundtals tufft, 
stundtals väldigt givande 
uppdrag. I vår rörelse delar vi 
på det tuffa och på det givande, 
och nu är det någon annans tur 
att ta över.

3. Har du lärt dig något? 
Om till exempel dig själv, 
om föreningen, politiken el-
ler aktivismen? 
– Jag tror att jag blivit bättre 
på att förstå människor, och 
bättre insett vikten av trygga 
relationer för att kunna ha 
en konstruktiv idédebatt. 
Formella strukturer är viktiga, 
men räcker inte.

4. Vad kommer du att 
använda tiden som frigörs 
till nu? 
– Andra former av engagemang 
i partiföreningen, organisering 
i andra sammanhang, och mina 
privata relationer.

5. Vad ligger det för böcker/
musik/ny hobby på vänt 
nu? 
– Jag har ju en gammal båt som 
behöver lite kärlek och listan 
på projekt är lång.
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Mohamed Qadoura  |  Dödsfall
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Det är med stor sorg och saknad 
som vi måste meddela att vår oersättliga 
partikamrat Mohamed Qadoura har 
lämnat oss.  Mohamed lämnar efter sig 
en stor familj med barn och barnbarn.

Mohamed var en mycket uppskattad 
och omtyckt partikamrat och männis-
korättskämpe. Vi minns honom i hans 
kamp för socialism och människovärde 
men framförallt för sitt arbete för ett 
fritt Palestina. 

Mohamed föddes 1945 i staden 
Tarshiha i norra Palestina och bodde 
där tillsammans med sin familj. 1948 
tvingades han fly från sitt hemland 
tillsammans med många andra av det 
palestinska folket. 

Han flydde till Syrien där han bodde i 

det palestinska flyktinglägret ”Neirab” 
där han växte upp och spenderade hela 
sin ungdom. 

Mohamed Qadoura kom till Sverige 
1996 och bodde i Malmö fram till sin 
död den fjärde november. Han var en 
mycket respekterad och klok man som 
förde de utsattes talan. Genom åren 
har han deltagit i många kampanjer och 
manifestationer. 

Vi minns hans fina värme och tålamod 
men också hans glöd i de frågor han 
brann för. Tack Mohamed. Tack för 
gott kamratskap. I kärt minne ska din 
vänskap bevaras.

Arabiska vänstern 
i Vänsterpartiet Malmö 

genom Anfal Mahdi

Mohamed Qadoura 1945-2020

JAG ÄR LOKALPOLITIKER i Hörby och 
ser att Sverigedemokraterna utnyttjar 
sin ställning till att uttala sig i Hörby 
kommuns namn på ett sätt som är 
negativt för invånarna och näringslivet i 
kommunen. 

Vi är alla rädda för att det ska fort-
sätta, även jag, också som privatperson.

Man vill inte flagga för olika minori-
teter som är medborgare i Sverige, eller 
fira deras dagar med att hissa deras 
flaggor. Det är en stor skymf mot de som 
har en annan bakgrund eller sexuell 
läggning.

SD i Hörby har som taktik att när det 
går dåligt kommunalt gör man uttalande 
om invandrare och olika människor 
med negativa termer utan att ha belägg 
för det. Däremot betalar man gladeligen 
ut fallskärmar till chefstjänstemän som 
man anser inte håller måttet. 

Jag har en egen slogan ”Det som inte 
hänt i Hörby har aldrig hänt”.

MÅNGA MEDBORGARE VILL att Hörby 
ska bli en hederlig kommun, och vi som 
bor här ska vilja bo kvar också efter 
nästa val. Men som jag ser det är det just 
nu en enda röra i Hörby, som man ler åt, 
när man säger att man bor där.  

Enligt min mening  måste SD med 
stödpartier bort från inflytande i kom-
munpolitiken, så att invånarna kan sova 
bra om natten.  Se nedan om mitt per-

sonliga inlägg som publicerats i Skånska 
Dagbladets lokalsida.              

Ett uttryck ”man känner igen lössen 
på dess gång”

Varje gång som SD och övriga partier, 
som M och SPI, gör bort sig politiskt 
på den kommunala nivån kommer det 

ett utspel eller uttalande från något av 
dessa partier.

De brukar innehålla åsikter som: 
” Vi har invandrare i vår kommun som vi 
dessutom ska försörja.” ”Det behövs fler 
poliser och övervakningsmöjligheter så 
att vi kan övervaka våra invånare ”.  

        
NU SENAST VAR det Prideflaggan och 
alla andra minoriteter som man gav sig 
på. Även modersmålsundervisning och 
rätten till tolk om man kommer från 

ett annat land. Men det är ett försök att 
flytta uppmärksamheten från kom-
munala problem som ekonomi, perso-
nalfrågor, arbetsklimat för anställda, 
bemötande av invånarna, med mera. 

Se upp i era kommuner när SD prövar 
olika vägar för att genomdriva sin 
politik genom att testa den i en kommun 
och sedan, om det faller väl ut, satsa på 
hela Skåne eller landet. 

VÄNSTERPARTIET I HÖRBY ÄR ingen 
stor partiförening, men vi gör så gott vi 
kan. Men vi vill ha all hjälp vi kan få från 
alla er andra aktivister när vi behöver. 

Vi måste ställa upp för varandra och 
delta i varandras demonstrationer, 
flygbladsutdelning och liknande, för att 
hjälpa partiföreningarna på orten.

Distriktet bör bygga upp relationer 
mellan partiföreningar som är i närhe-
ten av varandra så att de kan stötta var-
andra, genom exempelvis telefonsamtal 
eller mejl.

Jag tycker att Skånedistriktet ska 
sammankalla en konferens i god tid före 
nästa val och diskutera samarbete och 
relationer mellan Ung vänster, skånska 
partiföreningar andra föreningar.

Uno Hansson,
partimedlem Hörby

Fotnot: texten är kortad och bearbetad av 
redaktionen.

Vi vänsterpartister i Hörby 
behöver ditt stöd och hjälp

Enligt min mening  
måste SD med 
stödpartier bort 
från inflytande i 
kommunpolitiken, 
så att invånarna 
kan sova bra om 
natten. 

Vill din förening synas i tidningen?  
Vill ni berätta, tycka, informera?
Välkommen med material till  
skane@vansterpartiet.se (förening) eller  
folkviljan@vmalmo.se (enskild). 

NÄSTA NUMMER  
AV FOLKVILJAN  
KOMMER  
OMKRING 1 MARS

MANUSSTOPP 
8 FEBRUARI

Insändare  |  Hörby
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Nooshi Dadgostar   |  IntervjuIntervju  |  Nooshi Dadgostar

Hej Nooshi! Du vill att Vän-
ster- partiet framträder med en 
tydligare klassprofil. Socialde-
mokratin har ju förlorat många 
väljare till vänstern, men också 
till sverigedemokraterna. Hur 
förmår man de senare att byta 
från högerpopulism till vän-
sterpolitik?

– För att vinna dem som är arbetare 
och tidigare har röstat vänsterut tror jag 
vi behöver lyfta klassiska vänsterfrågor 
som förbättrar människors vardag. 
Anställningstryggheten är ju den stora 
striden nu. Men det handlar också om 
sjukförsäkringen, en jämlik vård och 
bra pensioner. Det gäller att få debatten 
att handla om sådana saker.

– Andra partier försöker kopiera SD 
genom att ge sig på människor som flytt 
till Sverige. Det är en livsfarlig utvecklig. 
Vi vänsterpartister viker aldrig ner oss 
när det gäller antirasism och alla män-
niskors lika värde.

Du vill i samma anda vinna 
över väljare i mindre städer, 
på bruksorter och i landsbygd. 
Med vilka argument ska det 
ske?

– Ja, vi behöver återge människor tron 
att det går att skapa jobb och utveckling 
i hela Sverige. Att det faktiskt går att 
göra det.

– Förut trodde många att Socialde-
mokraterna kunde bygga samhället och 
skapa utveckling. Då blev vår roll ofta 
att ge Socialdemokraternas projekt lite 
mer vänsterprägel. För många räckte 
det som anledning att rösta på Vänster-
partiet. 

– Men nu har det varit flera decen-
nier då både socialdemokrater och 
andra sagt att politiken inte kan lösa 
de stora samhällsproblemen. Att det 
inte går att skapa full sysselsättning 
till exempel. Och om man inte tror 
att Socialdemokraterna kan göra det 
där, då blir det mindre meningsfullt 

att rösta på oss för att dra dem åt 
vänster. Istället vänder sig många 
till dem som skyller allt på invand-
rare. 

– Så det vi behöver göra är att själva 
bära det större samhällsprojektet – po-
litiken kan lösa dina problem! Politiken 
kan se till att det finns jobb även där du 
bor och att vården funkar även utan-
för de större städerna. Men det kräver 
vänsterpolitik. Att återge den här tron 
till människor är en stor uppgift och 
kommer att ta tid, men vi är inte rädda 
för stora uppgifter.

Hur stor andel av väljarnas 
röster tror du att Vänsterpar-
tiet behöver för att på allvar 
kunna sätta agendan i svensk 
politik?

– Det är svårt att säga någon exakt 
siffra, men om vi går framåt i opinionen 
och har med oss fler rörelser så kan vi 
påverka mycket även utan majoritet.

Du är så klart välkommen till 
oss i Malmö på 1 maj nästa 
år – i år tvingades du ju ställa 
in. Eller blir det Bromölla eller 
någon liknande ort med tanke 
på Vänsterpartiets nya strate-
giplan?

– Jag hoppas verkligen vi kan fira 1 
maj med stora tåg över hela landet i vår. 
Det vore underbart efter det här jobbiga 
året som varit. Men om det blir så och 
var jag ska vara i så fall, det vet vi inte 
än.

Hur har det känts att vänta på 
att få ha kongress?

– Det är klart det har varit ett konstigt 
år men det har det ju varit för oss alla. 
Det jag saknat mest är att få resa runt 
och träffa vänsterfolk över hela Sverige. 
Det hade jag gjort nu annars. Vi vill ju 
träffas, diskutera, lyssna. Det är viktigt 
att vi hittar digitala lösningar så länge 
men det blir ju inte riktigt samma sak.

Vilken är den viktigaste erfa-
renheten som du tar med dig in 
i partiledarskapet?

– Kraften som finns i att många 
människor går ihop och jobbar för 
samma sak. Det är det stora. Och det 
gäller oavsett vilket sammanhang jag 
har varit i. Det tar jag med mig från allt 
arbete i Vänsterpartiet och från när jag 
varit aktiv i rörelser som Handels, kam-
panjen mot EMU och Alby inte till salu.

Vilken är den viktigaste poli-
tiska vinst du vill åstadkom-
ma?

– Närmsta tiden handlar det om att 
se till att regeringen inte kör över LO:s 
1,5 miljoner medlemmar och förstör 
anställningstryggheten. Och så ska vi 
stoppa marknadshyrorna. Det kommer 
bli tuffa fajter men vi har större delen av 
befolkningen bakom oss här.

Per Längby 
Busi Dimitru

”Vi ska driva 
klassiska
vänsterfrågor!”

Som Vänsterpartiets nya partiledare har Nooshi Dadgostar varit 
hett efterfrågad av medierna, och opinionsinstitutens väljarbaro-
metrar pekar på fortsatt gott stöd för partiet. Hur ska vänstern bli 
ännu starkare? Vi på Folkviljan ställde oss i kön av nyfikna.

”Så det vi behöver 
göra är att själva 
bära det större 
samhällsprojek-
tet – politiken 
kan lösa dina pro-
blem!”
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I november antogs budgeten för 
Region Skåne för år 2021. Mötet prägla-
des av pandemin både i debatt och i det 
politiska innehållet. Under året har vi 
sett hur personalen runt om i Skåne har 
gjort sitt yttersta för att lösa den situa-
tion som vi alla har hamnat i. Men många 
av de problem som har behövt lösas akut 
under våren har berott på en politik som 
har skapat en allt svagare välfärd. Det är 
sprickor i välfärdsbygget och systemfel 
som har varit kända under lång tid, men 
som inte har åtgärdats. 

För att åtgärda de hålen behövs en 
omläggning av politiken på alla nivåer i 
samhället. Det är inget som man löser i 
en budget för kommande år, men det är 
en viktig insikt att bära med sig framåt. 
Vi som samhälle hade kunnat gjort an-
norlunda för länge sen och det kommer 
ta tid att stärka välfärden i alla delar. 

I Vänsterpartiets förslag till 
budget var därför jämlikhet den röda 
tråden. För bortom de lärdomar vi 
behöver dra för att bygga ett mer robust 
samhälle framöver, så är konsekvenser 
av klassamhället och ojämlikhet det 
som har präglat året. Pandemin slår inte 
lika. Det spelar roll vem du är för hur 
pandemin har påverkat dig. Klassam-
hället känns inpå livet. Var du föds, vem 
dina föräldrar är, hur stor förmögenhet 
du har påverkar ditt liv inpå skinnet. Så 
vill inte vi i Vänsterpartiet har det. Vi 
vill jämlikhet. 

I vår budget föreslog vi en förstärkt 
sammanhållen offentlig vård för vi vet 
att en offentligt finansierad lättillgäng-
lig vård är en garant för att vård ska ges 
efter behov. Upphandlingar och vårdval 
behöver tas tillbaka i offentlig regi. Det 
behövs stora personalsatsningar och 
30 timmars arbetsvecka. Vi behöver 
byta just-in-time-tänket när det gäller 
personal och faktiskt se till att vi höjer 
grundbemanningen. Det är en höjd 
grundbemanning som kan ge stabilitet 
och förutsättningar för att hantera tider 
av oro. 

I vår budget hade vi förslag för att 
ge kollektivtrafiken förutsättningar 
även framöver. Nedskärningarna måste 
upphöra, servicen måste förbättras och 
kundcentren vara kvar. 

I vår budget hade vi förslagen för att 
möta kulturen som är en av de sektorer 
som har tagit oerhörda smällar under 
året. Vi satsar för att ge kulturen förut-
sättningar att repa sig och bidra till ett 
varmare, nyfiknare och härligare sam-
hälle. I vår budget gjorde vi kraftfulla 
satsningar på miljön och den regionala 
utvecklingen. Vi satsade på folkhögsko-
lorna. Och vi la än en gång förslag på 
att vi i regionen ska anta en koldioxid-
budget. Klimathotet måste mötas med 
samma beslutsamhet som pandemin. 

För att göra detta ville vi ha en 
skatte höjning på 38 öre för att ge hela 
regionen förutsättningar att bygga ut 

välfärden och se till att sjukvården, kol-
lektivtrafiken och regionen som helhet 
kan fortsätta utvecklas. Den höjningen 
hade inneburit 900 miljoner kronor 
mer till sjukvården exempelvis.

Vänsterpartiets budget gick inte ige-
nom. I stället antogs alliansens budget 
som innebär en ekonomisk tvångströja 
för vården, och en underfinansierad 
kollektivtrafik. Men vi ger inte upp. 
Och vi är många som vet att ett jämlikt 
samhälle är möjligt. 

Kampen fortsätter! 

Sjukvården och  
kollektiv trafiken  
behöver  
förstärkningar  
– får istället borgerlig tvångströja

Sara Svensson   |  Krönika

” Många av de problem som 
har behövt lösas akut under 
våren har berott på en 
politik som har skapat en 
allt svagare välfärd. Det är 
sprickor i välfärdsbygget 
och systemfel som har varit 
kända under lång tid, men 
som inte har åtgärdats.”

I början av hösten kollapsade det 
SD-ledda styret i Bromölla när topp-
namnen i Sverigedemokraterna 
hoppade av sina uppdrag. Bromölla 
har nu fått ett nytt styre utan sve-
rigedemokrater och moderater, där 
Vänsterpartiet ingår. Folkviljan har 
talat med Samuel Johansson i Vän-
sterpartiet Bromölla om de drama-
tiska förändringarna i den lokala 
politiken.

När började det märkas att det 
SD-ledda styret var på väg att 
klappa ihop?

– Det var inget vi anade i förväg, säger 
Samuel. Visst hade Sverigedemokra-
terna haft det kämpigt Mycket var det 
på grund av vår tuffa oppositionspolitik 
som de kände sig pressade. Men samti-
digt hade de ju fått sina prestigesegrar, 
förbud mot tiggeri och mot att be på 
arbetstid, så det kom trots allt som en 
blixt från klar himmel när toppnamnen 
valde att både lämna ifrån sig styret och 
lämna Sverigedemokraterna.

Och nu styr ni i samarbete med 
S, C, L och KD. Hur är det möj-
ligt?

– Vi hade haft ett bra och faktiskt 
framgångsrikt samarbete i opposition 
med Socialdemokraterna, Center-
partiet och Liberalerna. Våra partier 
träffades omgående när det stod klart 
vad som hänt. Vi kunde rätt snabbt se 
att vi hade gemensamma tankar som 
skulle fungera som grund att styra 
kommunen.

– Men vi hade problemet att vi hade 
färre mandat än det tidigare styret. 
Samtidigt var det tydligt att Modera-
terna inte ville släppa ifrån sig makten 

De hoppades kunna gå från samarbete 
med SD till samverkan med Socialde-
mokraterna. Under några veckor pågick 
förhandlingar utan resultat. Det var 
fortfarande bara vi i den tidigare oppo-
sitionen som hade en tillit till varandra 
och det stod klart att det inte fanns 
förutsättningar för att vi skulle kunna 
komma överens med Moderaterna. Ett 
majoritetsstyre framstod länge inte 
som troligt. Men till slut när vi träf-
fade Kristdemokraterna insåg vi att det 
kanske skulle kunna vara möjligt att 
samarbeta med dem.

– Våra partier konstaterade gemen-
samt att en del i det tidigare styrets 
misslyckande var att de inte tagit fram 
en gemensam agenda och ett gemen-
samt budgetalternativ innan de tog 
över. Så vi bestämde oss för att göra 
detta. När väl dessa saker var på gång 
kände vi oss trygga i att gå fram i sam-
verkan.

Men ser ni inte risker med ett så 
brett samarbete?

– Självklart fanns det funderingar 
kring hur vi skulle kunna samarbeta på 
ett bra sätt och få igenom förbättringar 

med tanke på att våra partier står så 
olika ideologiskt.

– Samtidigt är vårt handlingsutrymme 
kraftigt begränsat på grund av tidigare 
styres ekonomiska bravader. Det gör det 
naturligtvis på ett sätt svårare för oss, 
men samtidigt blir det lättare att enas 
över partigränserna hur vi ska agera i 
första hand resten av den här mandatpe-
rioden. Redan under tiden i opposition 
drev vi framgångsrikt igenom satsningar 
på förebyggande arbete med bland att 
samverkan mellan elevhälsa, social-
tjänst, fältverksamhet och fritidsgård.

– Nästa år blir en riktig prövning för 
oss i det nya styret. Vi kommer att få 
igenom vår budget eftersom det saknas 
motförslag och nya val till ordförande-
poster i nämnderna är gjorda. Vi i Vän-
sterpartiet har fått ordförandeposterna 
i omsorgs- och ungdomsutskottet – som 
har ansvar för viktiga områden som om-
sorg, utbildning, kultur och fritid – samt 
i valnämnden.

– Det är viktigt att vi når resultat och 
förbättrar både välfärden och ekono-
min. Vi kommer att bli jämförda med 
tidigare styre, säger Samuel.

Olof Norborg

V Bromölla  | Från aktivt oppositionsparti till styrande parti i brett samarbete

SD:s kollaps banade 
väg för oppositionen

”Vi hade haft ett bra 
och faktiskt fram-
gångsrikt samar-
bete i opposition 
med Socialdemokra-
terna, Centerpartiet 
och Liberalerna.”
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Aktivism   |  SkåneMalmö  |  Rörelsernas museum

I september kom beskedet att 
regeringen inte var beredd 
att medverka till utveckling-
en av Rörelsernas Museum 
i Malmö.  Malmös kommun-
ledning var snabbt ute och 
förklarade att det inte fanns 
några ambitioner att driva 
verksamheten i kommunal 
regi. Spiken  i kistan sattes 
när Malmös kommunledning 
presenterade den nya budge-
ten i slutet av november. Inga 
pengar till museet nästa år. 

Vid årsskiftet går fem års arbete i 
graven. Då inleddes förarbetet till ett 
demokrati- och migrationsmuseum i 
Malmö, det som kom att kallas Rö-
relsernas museum, tänkt att öppnas 
i permanenta lokaler 2024. Fram till 
kommande årsskifte fortsätter dock 
verksamheten i de tillfälliga lokalerna 
på Bergsgatan, granne med Dawit 
Isaacbiblioteket. Men de event, möten 
och föreläsningar som är planerade 
kommer att hållas digitalt på grund av 
Coronapandemin. Det sista planerade 
programmet med årets budget sker den 
18 december. 

Vänsterpartiet i Malmö har arbe-
tet aktivt för ett bevarande av museet i 
kommunal regi. 

I budgetförhandlingarna i november 
föreslog Vänsterpartiets oppositionsråd 
Emma-Lina Johansson en skattehöjning 
med en krona och inga besparingar i 
budgeten. Vänsterpartiet ville skapa en 
miljard extra i budgeten genom att ta 
från resultatutjämningsreserven – som 

är på svindlande 3,9 miljarder kronor 
– och höja skatten med en krona. 

– Resultatet blev nedskärningar med 
drygt tio miljoner kronor. Det kallas för 
effektivisering av olika verksamheter 
men är i realiteten nedskärningar, säger 
hon till Folkviljan. 

– Och resultatutjämningspengarna 
får troligen inte användas för löpande 
utgifter som att finansiera museet. De 
får bara användas i en budget i taget för 
att finansiera den kommunala verk-
samheten när det råder lågkonjunktur, 
tillägger hon. 

Rörelsernas museum, med en 
tänkt budget på cirka 70 miljoner kro-
nor, hade långt framskridna planer på 
hur verksamheten skulle bedrivas. 

Det centrala intresset skulle ligga 
på människors muntliga berättelser 
knutna till demokrati, folkrörelser och 
migration. 

Nu, efter fem års arbete, finns det 

många berättelser dokumenterade, ett 
stort antal organisationer är knutna till 
olika projekt och det finns en stark tilltro 
hos de medverkande organisationerna 
att det nedlagda arbetet ska bevaras och 
vara fortsatt användbart på något sätt. 

Men som det ser ut nu så finns inga 
konkreta planer på hur berättelser, se-
minarier och kontakter ska bevaras och 
vara tillgängliga. 

– När förre kulturministern Alice 
Bah Kunke, som var mycket positiv till 
projektet, ersattes av Amanda Lind, 
svalnade regeringens intresse för ett 
statligt museum i Malmö, säger Emma-
Lina Johansson. Hon har inte samma 
känsla för muséet i Malmö. Socialdemo-
kraterna i kommunledningen vill ha ett 
statligt museum, men nu verkar de mer 
intresserade av ett Förintelsemuseum 
än ett demokrati- och migrationsmu-
seum, säger hon. 

Därmed förskjuts fokus allt längre 
från de ursprungliga planerna. Något 
beslut om hur och var ett museum till 
minnet av Förintelsen skall förverkligas 
finns inte heller i dag. 

Lasse Hansson

MYCKET AV PARTIAKTIVITETERNA 
i höst har handlat om kampen för ett 
bibehållet och förstärkt anställnings-
skydd. I bland annat Helsingborg och 
Malmö har medlemmar varit mycket 
aktiva. Claudia Velasquez i Vänsterpar-
tiet Helsingborg berättar hur de har 
arbetat.

– Vi startade vår kampanj i slutet av 
augusti. Vi har jobbat både digitalt och 
med coronaanpassade fysiska aktioner. 
Vi gick ut brett till alla medlemmar och 
uppmanade dem att vara med på det 
sätt de själva ville.

– För att uppdatera oss gällande de 
föreslagna förändringarna i lagen om 
anställningsskydd hade vi två digitala 
möten. Första gången utifrån partiets 
film om LAS som används i facklig-poli-
tiska vänsterskolan. Till det andra mö-
tet tog en medlem fram en power-point 

med lag och förändringar i sammandrag 
som vi diskuterade tillsammans.

– Vår kampanjgrupp lade ut mycket 
material på Facebook och Instagram. 
Några medlemmar gjorde egna videofil-
mer som berörde egna erfarenheter av 
bristande anställningsskydd.

– Två gånger var vi ute på stan och 
delade ut informationsmaterial, givetvis 
på coronanpassat vis. Vi hade gum-
mihandskar på oss och till skillnad 
mot annars delade vi varken ätbart 
eller drickbart. Det var lyckat. Folk var 
mycket intresserade av frågan. Vi skrev 
också en insändare och ett remissvar på 
LAS-utredningen.

– Just nu har vi inga fysiska möten 
alls i Helsingborg men jobbar vidare på 
olika digitala medier.

Olof Norborg

Malmös ledning
slog spiken i kistan

Rörelsernas museum hade sina tillfälliga 
lokaler på Bergsgatan. FOTO: LASSE HANSSON

”När förre kultur-
ministern Alice 
Bah Kunke, som var 
mycket positiv till 
projektet, ersattes 
av Amanda Lind, 
svalnade regering-
ens intresse för ett 
statligt museum i 
Malmö.”

Lasaktivism i fokus 
under hösten

Folk och
fred
utmanar 
Folk och 
försvar
Å ENA SIDAN: global klimatkris 
och urholkad svensk välfärd. Å 
DEN ANDRA: upprustning och 
värdlandskap för Nato.
Nu rustar Folk och fred mot Folk 
och försvar.

Den 10-12 januari håller 
74-åriga Folk och försvar sitt 
traditionella årliga seminarium. 
Inte på turisthotellet i Sälen 
denna gång, men väl digitalt. 
Nätverksorganisationen Folk och 
fred, som bildades i protest mot 
den planerade militärövningen i 
Aurora med Nato i våras, håller 
sitt nätverksseminarium dagarna 
innan, den 9-10 januari.

Pandemin satte krokben för 
Aurora, men inte för den svenska 
militära upprustningen med ny-
gamla regementen och fördjupat 
samarbete med Nato. Folk och 
fred spelar på andra strängar: för 
en global omstart för fred, miljö 
och välfärd.

Se mer på: https://folkochfred.
wordpress.com/about/

PL 
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Webbinarier   |  MiljöutskottetMiljöutskottet |  Webbinarier

Utskick från partierna till 
hushållen är vanligast kort före 
val. Men i Höör har Vänsterpartiet 
satsat på en ”mitt i valperioden-
broschyr” för att berätta om de 
förslag partiet driver i kommunen. 
Broschyren sändes nyligen ut till 
samtliga hushåll i Höör. 

– Nu i Covid-19 tider får man 
göra vad man kan för att få ut bud-
skapet, säger Christel Lindqvist, 
ordförande i Vänsterpartiet Höör. 
Vi är ju halvvägs till nästa val och 
då är det bra att börja synas och 
finnas i folks medvetande.

– Men vi för fram politiken på 
flera sätt än så. Vi fortsätter med 
en dåres envishet att lämna in 
motioner i kommunfullmäktige 
och vi tar debatten i alla de frågor 
som vi uppfattar som gjorda för 
vänsterpolitik.

– Hittills har ingen motion gått 
igenom men vi ger inte upp. På 
Vänsterdagarna i Göteborg för ett 
år sen fick vi inspiration till att 
vara lite som en terrier och inte ge 
Höörs Alliansen en lugn stund. Och 
det tycker jag att vi lyckas ganska 
bra med, säger Christel Lindqvist.

Olof Norborg

Hur blir den gröna dealen röd och 
rättvis? 

I det första webbinariet diskutera-
des ”the Green New Deal” i relation till 
vänsterns politik, klimatkeynesianism, 
klimatriksdagens akutplan och den 
gröna omställningen i stort.

De fyra talarna var: Malin Björck, 
ledamot i EU:s miljöutskott för Vän-
sterpartiet, Kalle Sundin, författare och 
initiativtagare till idésmedjan Gröna 
Folkhemmet, Inger Björk, aktiv i 
Klimatriksdagen, arbetar med klimat-
utbildningar som Klimataktion, och 
Elin Segerlind, riksdagsledamot, miljö-
politisk talesperson och ledamot i miljö- 
och jordbruksutskottet. 

Malin Björck informerade om den 
röd-gröna vänsterns program ”Green & 
Social New Deal for Europe” som ställer 
tydliga klimatkrav. Det inkluderar för-
delningspolitik och belyser de sociala, 
ekonomiska och ekologiska dimensio-
nerna bättre än EU-kommissionens 
”European Green Deal”.

Kalle Sundin ritade upp en klimatpo-
litisk riktning som drivs av offentliga 
investeringar med mål att skapa jobb 
och höja livskvaliteten i hela landet. 

”Klimatkeynesianism nu” är en 

uppgörelse med den liberala gröna 
politik som bromsat omställningen. 
Klimatpolitiken får inte reduceras till 
individuella val eller till att förlita sig på 
miljöavgifter för att kunna ge utrymme 
för skattesänkningar. 

Omställningen efter pandemin måste 
vara grön och ge utrymme för mycket 
större ekonomiska satsningar för att 
rädda klimatet.

Inger Björk presenterade Klima-
triksdagens akutplan. Klimatriksdagen 
är en partipolitiskt oberoende organisa-
tion, som vill lyfta klimatfrågan till den 
framträdande politiska roll den behöver 
ha i vår samtid. Akutplanen visar hur 
målet med 70 procents minskning av 
utsläppen kan uppnås 2030 och med 
netto noll utsläpp senast 2040. Coro-
nakrisen har visat att det går att agera 
snabbt och resolut, vilket är precis det 
som klimatkrisen kräver.

Sist men inte minst talade Elin Seger-
lind om Vänsterpartiets budgetförslag 
”Vägen ut ur krisen - en plan för jämlik-
het och grön omställning”. Klimatnöd-
läget kräver ökade investeringar för 
omställning. 

Förslaget innebär ökade satsningar 
på förnybar energi, elektrifiering och 

Röd-grön    omställning 
–  vem är drivande och          vart är den på väg? 

Miljöutskottet i Vänsterpartiet Malmö 
har bjudit in till två olika webbinarier 
–  båda men anknytning till höstens 
tema ”Solidaritet i välgång och kris”. 

effektivisering av transportsektorn, 
och senast 2022 ska en statlig investe-
ringsbank med ett kapital på minst 100 
miljarder ha inrättats.

Fackets roll i den röd-gröna om-
ställningen.

Till det andra webbinariet bjöds Ulf 
Jarnefjord in, handläggare och koor-
dinator på LO, Ola Palmgren, utredare 
på Handelsanställdas förbund samt 
Monika Roll, aktiv i SEKO och rörelsen 
”Totalrenovera Sverige”. 

Ulf Jarnefjord har lång erfarenhet av 

att jobba med internationella miljö- och 
klimatfrågor. 

– Jag tror inte LO riktigt har fattat hur 
viktigt det här är. Vi är nästan sämst i 
klassen. 

– I England har det varit en stor fråga 
i många år. Och i Kanada och Spanien 
har facket tecknat avtal med regering-
arna och skapat fonder så att de som 
drabbas av omställningen blir kompen-
serade på ett bra sätt. Detta är struktur-
omvandlingsfrågor. Jag tycker att det 
borde ligga i toppen på LO:s agenda, 
säger Ulf Jarnefjord. 

Ola Palmgren har arbetat med 
Handels miljö- och klimatpolitiska 
program. Rapporten undersöker hur 
handelsanställda ser på miljö- och 
klimatfrågor, hur handelns påverkan på 
miljö och klimat ser ut samt vilka åtgär-
der som behövs för att åstadkomma en 
mer hållbar konsumtion och handel.

Monika Roll talade om förslaget 
”Totalrenovera Sverige” – en offensiv 
ekonomisk politik för full sysselsätt-
ning, välfärd och klimatansvar. 

Hon betonade vikten av att facken 
pressar fram en statligt lånefinansierad 
omställning och hon motsätter sig det 
finanspolitiska ramverkets överskotts-
mål och låga skuldsättning.

Therese Hågerup
Vilmer Andersen

Elisabeth Hellman 
Gunilla Ryd

”Bra att börja 
synas och 
finnas i folks 
medvetande”

       änsterpartiet Höör
hoor.vansterpartiet.se

När När             i får bestämmai får bestämma
En röd vision om Höörs kommunEn röd vision om Höörs kommun

KONTAKT: 
Mail: hoor@vansterpartiet.se
Hemsida: hoor.vansterpartiet.se
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”Jag tror inte LO 
riktigt har fattat 
hur viktigt det här 
är. Vi är nästan 
sämst i klassen.”

De inspelade
webbinarierna

kommer att
publiceras online.Håll utkik på
www.vmalmo.se.

Hur
blir den

gröna dealen röd och
rättvis? 

Total-
renovera
Sverige

Vilken
är

fackets
roll?
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Diskrimineringspandemin   |  CoronaCorona  |  Diskrimineringspandemin

Att klassamhället påverkar alla 
människor från vaggan till graven är ett 
faktum som – tyvärr – verkar behöva 
upprepas oändligt många gånger. I en 
politisk verklighet där individen står i 
centrum och innovation och entrepre-
nörskap är vad som bör belönas, klassas 
en stark välfärd och en rättvis fördel-
ning av tillgångar som reliker från en 
svunnen era. 

Har du inte råd är det ditt eget fel, har 
du råd så har du förtjänat din ställning 
(till skillnad från alla andra som inte 
har arbetat nog, ansträngt sig nog, för 
att lyckas). En annan beskrivning skulle 
kräva politisk förändring i en riktning 
som borgerliga partier* och kapitalä-
gare absolut inte vill ha. 

Med Coronapandemins intåg har 
klassamhällets verkningar gjort sig 
smärtsamt tydliga än en gång. Plötsligt 
utgör ett problem som trångboddhet 
inte bara en vardaglig verklighet för de 
som faktiskt bor trångt, utan en risk för 
hela samhället då råden som Folkhälso-
myndigheten (FHM) ger för att minska 
smittspridning blir omöjliga att följa när 
man inte har något val.

Med ett arbete som inte går att 
utföra på distans, utan tillgång till bil, i 
ett boende med flera personer på liten 

yta, med flera generationer i samma 
lägenhet kan till exempel riskgruppen 
äldre inte isoleras. De som arbetar kan 
inte välja distans till sina anhöriga eller 
till sitt arbete, och risken för trängsel 
och närkontakt inom kollektivtrafiken 
och många yrken har, som bekant, 
bestått. 

Vi har sett en större påverkan av 
Corona i trångbodda områden över 
hela Skåne där många kämpar för att få 
ekonomin att gå ihop. Lina Al-Nahar var 
en av dem som tidigt såg att det fanns 

problem i hur rekommendationer gavs, 
och vad den faktiska möjligheten att 
följa dem var. 

– Det saknades en helhetsbild hos de 
som gav rekommendationerna, säger 

hon. Råden som gavs var riktade till 
människor som inte var trångbodda och 
kunde hålla distans till varandra. Många 
familjer jag känner och varit i kontakt 
med bor trångbott och det är omöjligt 
att hålla distans i en miljö där nio perso-
ner tvingas bo i en trea.

Lina bor i Malmö och är forsknings-
assistent i gruppen miljö, samhälle 
och hälsa på Lunds Universitet. Hon 
är också initiativtagare till Artcovid, 
Arbetsgruppen för råd om Covid-19 
vid trångboddhet. Hon har en bak-
grund med flerårigt engagemang i 
civilsamhället, bland annat via för-
eningslivet där hon är ordförande för 
Irakiska kulturföreningen i Malmö. 
Hon har också varit del av forsknings-
projektet Herrgården som undersökte 
barnhälsa i misskötta hus i miljonpro-
gramsområden i Herrgården-Rosen-
gård i Malmö. Hon förstod snabbt att 
FHM:s råd var baserade på majoritets-
befolkningen och direkt exkluderande 
för andra.

– Vi såg i Irakiska kulturföreningen 
att råden som gavs via FHM och andra 
hälsoinstitutioner bara gavs på svenska 
och kommunicerades ut via krångliga 
digitala kanaler som FHM:s hemsida. 
Det exkluderade många grupper som 

inte hade så hög datorvana och inte 
klarade den språkmässigt avancerade 
nivån. Många äldre med annan bak-
grund kunde inte nås.

Lina tog kontakt med forskare hon 
kände sedan tidigare på Arbets- och 
miljömedicin på Lunds Universitet, 
forskare som hade kunskap och delade 
erfarenheter från tidigare projekt. 
Samtliga i gruppen hade eller hade haft 
kontakt med den annorlunda verklighe-
ten många människor lever i.

– Vår arbetsgrupp bildades solidariskt 
och tog fram anpassad rådgivning för 
människor som exkluderades. Vi foku-
serade också på klassperspektivet. Vi 
vet att många människor med migrant-
bakgrund arbetar inom serviceyrken 
och var tvungna att ta sig till jobbet. De 
var inte priviligierade nog att kunna 
arbete hemifrån. 

– Jag menar, hur många har råd att 
tacka nej till erbjudna arbetspass inom 
vården när det enda en har är en tim-
anställning? Och vad händer när en är 
beroende av att ta kollektivtrafiken fram 
och tillbaka för att sen kanske komma 
till ett hem där det bor både barn och 
äldre? Hur ska en kunna skydda den 
som är 70+ som skulle skyddas extra 
enligt rekommendationerna?

Ett första steg för Artcovid var att 
översätta informationen om pandemin 
till fler språk för att nå fler. 

– FHM gav så småningom ut infor-
mation på fler språk, men problemen 
kvarstod. Problemet var ju aldrig bara 
språket. 

– Trots det använde myndigheterna 
det som slagträ mot utsatta grupper 
och generaliserade de höga dödsta-
len till att bara gälla språkokunniga 
migranter, som att alla migranter är 
en homogen grupp. FHM:s arbete var 

stigmatiserande i att de inte pekade på 
de andra starkt påverkande faktorerna 
när högerpopulister och andra tog sig 
tillfälle att peka ut människor med 
annan etnisk bakgrund än svensk som 
smittspridare. Det talas inte längre om 
smittspridningen som orsakades av 
festande övre medelklass och skidå-
kare från Alperna.

Lina Al-Nahar påpekar att de problem 
hon nämner - trångboddheten, klass-
skillnaderna och stigmatiseringen – är 
långt ifrån nya i vårt samhälle. Pande-

min satte ljus på strukturer som alltid 
funnits, och på senare år förvärrats. 

En nyligen publicerad artikel av Tapio 
Salinen och Martin Grander pekar på att 
trångboddheten ökar och koncentre-
ras till storstadsregioner och storstä-
der, även om problemen också finns i 
områden där många har låg inkomst på 
mindre orter. 

Enligt deras forskning har antalet 
inkomstfattiga hushåll ökat med 14 pro-
cent mellan 2013 och 2017 och fattiga 
hushåll koncentreras i allt högre grad 
till allmännyttans hyresrätter. 

Vissa områden har kraftigt ökat sin 
befolkning utan att någon nybyggnation 
har skett. Ett exempel är ett av Malmös 
fattigaste områden vars befolkning ökat 
med 35-40 procent mellan mitten av 
1990-talet och 2010.

– Om inte FHM och andra samhällsin-
stitutioner tar itu med de riktiga proble-
men och börjar bygga nya och hållbara 
hus där alla kan ha råd att bo, om en inte 
satsar på bättre arbetsvillkor och min-
dre ofrivilliga timanställningar kommer 
vi varken att klara av Covidpandemin el-
ler den diskrimineringspandemi vi levt 
under alldeles för länge. Vi måste skapa 
en bättre samhällsplanering för att 
motverka segregation och arbeta med 
att bryta fattigdomen genom verkliga 
satsningar som gör långsiktig skillnad, 
avslutar Lina Al-Nahar.  

Emma Eliasson Åström

Klassamhället
och pandemin

Med Coronapandemins intåg har klassamhällets verkningar 
gjort sig smärtsamt tydliga än en gång. Plötsligt utgör ett pro-
blem som trångboddhet inte bara en vardaglig verklighet för de 
som faktiskt bor trångt, utan en risk för hela samhället då råden 
som Folkhälsomyndigheten (FHM) ger för att minska smittsprid-
ning blir omöjliga att följa när man inte har något val. 

”Hur många har 
råd att tacka nej 
till erbjudna  
arbetspass inom 
vården när det 
enda en har är en 
timanställning?”

”Det är omöjligt att 
hålla distans i en 
miljö där nio per-
soner tvingas bo i 
en trea”

Vill du läsa mer?

• Arbetsgruppen för råd om 
Covid-19 vid trångboddhet: 
artcovid.se
• Artikelserie om segregation och 
Covid-19: delmos.se/kunskap/arti-
kelserie-segregation-och-covid-19/ 
här hittar du också hela Tapio Sali-
nen och Martin Granders artikel!
• Om Vänsterpartiets bostadspoli-
tik: vansterpartiet.se/bostadspoli-
tik-bra-bostader-at-alla/
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Nooshi Dadgostar   |  Intervju

Några ser fram mot traditionerna, en 
del tar den som den kommer, andra 
avstår den helt.

Julen har antagit ett otal skepna-
der genom århundradena och är ett 
lapptäcke av traditioner. 

Det borde vara möjligt att välja ut 
just sina russin i julkakan. I år finns 
chansen att skapa sin egen jul.

Också julen har gjort klassresor 
upp och ner och traditionerna har 
mer eller mindre religiös eller vid-
skeplig prägel. Många seder har sitt 
ursprung i bondesamhället, som mat 
och lekar kring Staffansdagen, som 
har vandrat upp i högreståndsmi-
jlön. Granen och pyntet har gjort 
tvärtom. 

Idag är det inte konstigare att välja 
bort julbordet än att faktiskt duka 
upp det. Och vill man ha en ljusslinga 
i benjaminfikusen är helt okej.

Det är svårare att fördra julhan-
deln, som är precis så kommersiell 
som den skälls för. Den uppstod med 
skyltfönstren, varuhusen, och hand-
larnas påfund med skyltsöndag. 

I år kommer den att omsätta 
cirka 80 miljarder kronor. Då ingår 
julklappar för cirka 3 000 kronor 
per person. En välfärdsarbetare 
med en inkomst på 22-25 000 har 
svårt med en sådan konsumtion. 
Och var klimattänket återfinns är 
ytterst oklart. 

Men alla vet att vi drivs av en 
hysterisk överkonsumtion och det 
är inte längre konstigt att försöka 
hoppa av kommersen.

Julen borde vara tiden för um-
gänge. Att tända ett par ljus, pyssla, 
spela ett spel, laga lite mat tillsam-
mans, skingra någons ensamhet en 
stund när året är som mörkast, har 
få något emot. 

Det är övertonerna som tär. Och 
den som ska åstadkomma överdå-
det tycks vara kvinna. 

En undersökning från 2018, 
gjord av Novus, på uppdrag av 
TCO, visar att tre av fyra kvinnor 
upplever att det är kvinnan som 
projektleder julen. 62 procent säger 
att de själva gör det och 15 procent 

uppger en mamma eller svärmor 
som gör det.

Kvinnor utför ”normalt” fem 
timmar mer obetalt hemarbete 
varje vecka än männen. Forskning 
visar att kvinnor dessutom ten-
derar att underskatta sitt arbete, 
medan männen oftast överskattar 
sin prestation.

Julfirandet ökar pressen. Och 
som en osviklig konsekvens är ja-
nuari de facto skilsmässomånaden 
framför alla. Om man har råd, och 
kan hitta en bostad vill säga. 

Stress, alkohol och eskalerande 
våld puttar många, vanligtvis 
kvinnor, över kanten. Fenome-
net är vanligast förekommande i 
storstäderna.

Så för dem som upplever sig 
fångade i någon annans tradi-
tion kan det här året ge tillfälle 
att bryta med dåliga traditioner 
och förändra firandet till något 
rimligare. 

Rådet alla terapeuter ger är 
ta ett rejält snack med sin partner 
om reella och upplevda förvänt-
ningar och fördela sysslorna. 

– Säger den ena att den inte alls 
bryr sig om julen kan den perso-
nen ta över de vanliga hushålls-
sysslorna. Som att tvätta, passa 
barn och städa, säger psykologen 
Sandra Lindström till SVT Nyhe-
ter Väst. 

För av alla traditioner vi 
upprätthåller gemensamt så är 
förmodligen den bästa den ganska 
nya: att vi faktiskt kan göra som 
vi vill. 

Maria Kållberg

En god     jul – eller inte?
Hatar

eller älskar
du julen?
Vilken jul
 i så fall?

En undersökning från 2018, gjord av Novus, på
uppdrag av TCO, visar att tre av fyra kvinnor
upplever att det är kvinnan som projektleder julen.
62 procent säger att de själva gör det och 15 procent 
uppger en mamma eller svärmor som gör det.
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”Midvinternattens köld är hård
stjärnorna gnistra och glimma”…

är kanske juldikten framför alla, först 
publicerad i Ny illustrerad tidning 1881. 
Tron på gårdstomten var då vacklande 
men ännu levande. Det var en liten figur 
som styrde och ställde på gårdar och i 
hus, klädd i grå vadmal med en röd luva, 
kännetecken under den franska revolu-
tionen, som enda färgklick. 

Med tomten skulle man hålla sig väl.
På 1300-talet var ”tomha gudh” en ren 

maffioso, till och med djävulens allierade, 
och  Heliga Birgitta höjde ett varnande 
finger. Gröten kunde möjligen blidka den 
onde. 

Under 1500-talet ägnade han sig åt ren 
beskyddarverksamhet genom att först 
göra sig oumbärlig där han var och sedan 
kräva gröt, annars skulle det börja gå illa 
med både det ena och det andra. 

VIKTOR RYDBERGS TOMTE var en hygg-
lig själ, om än osalig. För han levde för 
evigt, och det ställde till det i relation till 
människornas livscykel. 

Vem är Tomten?

Bok i flera länder
Tomten med dess illustration blev mycket populär och 
gavs ut som bok  i flera länder. Rabén och Sjögren gav ut 
dikten, då med Harald Wibergs illustration.

Men tyskarna ratade själva dikten. Så förlagsredaktö-
ren på Rabén och Sjögren såg sig tvungen att skriva en 
egen variant. Så kom det sig att Astrid Lindgrens ”Tomte 
Tummetott” först publicerades i Tyskland.

Numera utgör hennes Tummetott-tomte också en 
svensk julklassiker. Men illustrerad av ALMA-pristagaren 
Kitty Crowther.
Det borde göra Tomten av Rydberg/Nyström till en av de 
mest omarbetade dikterna i historien?

Så Rydberg låter gårdstomten ställa 
de existentiella frågorna om livets mål 
och mening medan han utför de sysslor 
som kommer an på en tomte, särskilt 
under julnatten. 

”Tomten lyssnar och, halvt i dröm,
tycker sig höra tidens ström,
undrar, varthän den skall fara,
undrar, var källan må vara.” 
Dikten illustrerades i tidningen av 

Jenny Nyström. Enligt författarens 
önskemål gjorde hon en vänligare vari-
ant av vätten som blev stilbildande för 
utseendet på den svenska tomten för 
överskådlig tid framöver. 

BIRTHE SJÖBERG, 
professor emerita i 
litteraturvetenskap 
har forskat om Vik-
tor Rydberg och får 
anses vara Sveriges 
främsta expert på 
författaren:

– I Tomten tar 
han upp det positiva med döden, att 
den som dör får svar på vad som händer 
sedan, säger hon. 

Han levde i ett Sverige som hyste 
embryon till folklig resning och en de-
mokratisk politisk ordning. Han vände 
sig starkt mot kapitalismen och de råa 
marknadskrafterna. 

Men hans religiositet och konserva-
tism hindrade honom från att bli marx-
ist och han landade i stället i en radikal 
liberal/utopisk socialism. 

Rydberg var journalist från början 
och 1857 startade han Tomtebissen, en 
politisk satirisk tidning som lades ner 
redan året efter på inrådan av redaktö-
ren och kompisen SA Hedlund. 

- Som riksdagsman på 1870-talet mo-
tionerade han för att judar och romer 
skulle erhålla medborgerliga rättighe-
ter säger Birthe Sjöberg.

–  Hans Lille Viggs äfventyr på julaf-
ton kan sägas vara en föregångare till 
Tage Danielssons Karl-Bertil Jonssons 
julafton, säger hon.

VÅR TIDS TOMTE HAR drag av såväl 
vätten som helgonet Sankt Nikolaus 
som var ärkebiskop i nuvarande Turkiet 
runt sekelskiftet 200-300-talet. 

Känd för sin givmildhet och godhet 
skänkte han sitt arv till de fattiga, och 
det berättas att han räddade tre döttrar 
till en skuldsatt man från prostitution 
genom att kasta in en väska med guld 
till dem tre nätter i rad. 

Han sades dessutom kunna vara på 
flera ställen samtidigt.

En förmåga som har kommit väl 
till pass när (St Nikolaus/Santa Claus) 
jultomten övertog julbockens roll som 
julklappsutdelare från julbocken. Att 
han numera är helröd tillskrivs Coca 
Cola-reklamen, rondören Disney, men 
skägget, det fick i alla fall julvätten av 
Jenny Nyström.

Maria Kållberg

Fotnot: Dikten deklameras av nyligen bort-
gångne och djupt saknade Sven Wollter på ett 
julalbum med Lotta Engberg, där han tillsam-
mans med Engberg också framför en svensk 
översättning av Fairytale of New York. Diktläs-
ningen finns tillgänglig på Spotify.
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Julen till vänster
Vänsterpartister lär ska tugga i 

sig mer rödkål än andra. 
Och medan hälften av alla krist-

demokrater beger sig till julottan 
gör var tjugonde vänsterpartist 

detsamma. Källor på det? 
Well...

Kostsamma misshugg
Att olovligen hugga sig en julgran på annans mark be-
traktas som stöld, med böter, eller i värsta fall fängelse, 
i straffskalan beroende på granens värde. Det stjäls flera 
hundra granar i Skåne varje år, men mörkertalet är stort, 
bland annat i brist på brottskod. 
Förr var det för övrigt dubbla böter på alla brott under 
julfriden i Sverige och Finland.

Julklappen – en ren elakhet

Klappen till jul var syftade klappen på dörren. Så fort 
husfolket öppnade den kastades gåvan in och givarna 
försvann som en avlöning i vintermörkret. Skämt-
samma illvilligheter på rim bifogades presenten som 
sällan var särskilt snällt menad.

Hitler hade ett problem

Att vara nazist och behöva fira 
ett judiskt barn med en viss 
framgångshistoria har sina 
sidor. Hitler och kompani gjorde 
tappra försök att runda julens 
budskap genom att till exempel 
framhålla de gamla asagudarna, 
tona ner psalmerna och förse 
julpynt med nazisymboler, men 
det gick inget vidare. Julen rådde 
nassarna inte på. Oklart hur da-
gens sverigedemokrater tacklar 
historien.

Anders Perssons stuga ligger nästgårds

Anders Perssons stuga som många tror brinner upp i 
visan finns kvar. Den ligger i Djurslöv utanför Staffanstorp 
och tillhörde svarvaren och musikanten Anders Persson. 
Det sägs att han drygade ut inkomsterna med hembränt, 
och varje gång en sats var färdig signalerade han till 
bygdens hugade spekulanter medelst ljus i fönstret. Det är 
det visans låga i så fall syftar på. Eller sjungen på skånska: 
”Anders Perssons stua står i ljusan lua”,

ENKÖNAT I 
TOMTEVÄRLDEN

Det har varit snålt med kön i 
tomtens värld. Det fanns typ… han. 

Men 1849 uppstod tomtemor när hon 
omnämndes i en novell, A Christmas 

Legend, skriven av en missionär i USA, 
James Rees. Tomtemor har alltså 
ingen egen mytologi, utan är en 

rent litterär gestalt. 

Julmusten 
– en hemlig historia

Julmusten uppfanns av far och son Robertsson i Örebro på 
tidigt 1900-tal och receptet har varit hemligt sedan dess. 
Bara tre personer i Sverige har tillgång till receptet idag. 
Essensen säljs till läskindustrin som blandar den efter egen 
smak. 
Coca cola må ha gjort jultomten röd och gjort segertåg över 
världen, men svensk julmust rår de inte på. Vi dricker cirka 
40 liter julmust per person, och klår den amerikanska jät-
ten vars försäljning i Sverige varje år går ner i december. 

Julkort
– en motståndsrörelse
per post

Under andra världskriget proteste-
rade norrmännen i tysthet mot den 
tyska ockupationen genom att ha 
på sig tomteluvor varvid tyskarna 
naturligtvis förbjöd röda toppluvor. 
Svaret blev så kallade ”nissekort”, 
julkort med dolda tyskfientliga 
motiv, som svarta katter eller skator, 
som uppträder hotfullt mot en in-
hemsk tomtenisse. 

Text: Maria Kållberg
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Hilary Mantel född -52, är engelsk författare och filmkritiker. Från början 
studerade hon juridik och har bland annat arbetat med socialt arbete. Tillsammans 
med maken flyttade hon till Botswana 1977 och  levde även fyra år i Saudiarabien. 
Romanen Eight Months on Ghazzah Street bygger på erfarenheter därifrån.

Hon är beskyddare av Endometriosstiftel-
sen SHE (Endometriosis SHE Trust), själv 
drabbad av så svår endometrios att den 
förväxlades med psykisk sjukdom.

Hilary Mantel är numera den histo-
riska romanens oomtvistade mästare. 

1993 kom trilogin Frihet, Jämlik-
het och Broderskap (A place of grea-
ter Safety) som hon började skriva 
på redan på 70-talet. 

Nu är hon aktuell med den avlu-
tande delen om Thomas Cromwell, 
Spegeln och ljuset, som är utgiven 
på Weylers förlag. Hon vann Boo-
kerpriset både 2009 och 2012 för de 
två första delarna, Wolf Hall och 
För in de döda. 

Trilogierna är massiva 
och täta på både skeenden 
och namn och en enda 
salig läsupplevelse inte 
bara för historienör-
dar utan också för 
den som älskar en 
riktigt god berättelse.
 Maria Kållberg

Hilary Mantel.
FOTO: ELS ZWEERINK

Hilary Mantel bjuder på
en historisk julklapp

Kulturttips
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Parabellum 
(latin, ungefär: 
Förberedelse för krig)

Mattias Gardell
Leopard förlag

Religionsforskaren och 
professorn Mattias Gardell 
drabbades av en stroke 2019 
och erfarenheterna av sjuk-
vården väckte hans nyfiken-
het. ”Jag är forskare, så jag 
passade på att forska”, har 
han sagt (P4 Extra), och till-
sammans med en grundlig 
research om turerna kring 
Nya Karolinska i Stockholm 
blev det grunden till en dra-
matisk och initierad deckare 
om svensk sjukvård som 
upprör och överraskar. 

Maria Kållberg
    

Världen vi lämnar

Red: Jens Paulsson, 
Hanna Wikman
Föreningen Arbetar- 
skrivares antologi 2020

Det här är den tolfte an-
tologin som föreningen 
Arbetarskrivare publicerar 
och jag slås av hur verkliga 
rösterna är och hur viktigt 

Lästips

Bröd, bröd, bröd

Martin Johansson
Faktabok

Så här i pandemi-tider har 
många plockat upp bakning 
och annat pyssel i köket. För 
den som ännu inte blivit med 
surdeg är Martin Johanssons 
Bröd, bröd, bröd en peda-
gogisk introduktion, med 
bilder och tydliga steg-för-
steg-instruktioner. Ge bort 
i julklapp eller köp till dig 
själv, så kan du också vakna 
med färskt bröd till vardags. 

Johan Strandell

Många har missat att Cineasterna 
existerar. Kort beskrivet är det bib-
liotekens motsvarighet till Netflix 
eller SVT Play. Du loggar in med ditt 
lånekort, och sedan kan du ström-
ma kvalitetsfilm helt gratis. Utbudet 
sträcker sig från Oscarsvinnare som 
Parasit, till barnfilm och klassiska 
svenska filmer. Du hittar det på ci-
neasterna.se och de flesta bibliotek 
i Skåne är anslutna.

Johan Strandell

Humanisten Karl Marx 
–  En teoretiker vår 
värld har behov av

Werner Schmidt
Carlsson bokförlag

Författaren, tidigare bland 
annat professor i samtids-
historia vid Södertörns hög-
skola, berättar och förklarar 
på ett – i sammanhanget 
– ovanligt lättillgängligt sätt 
om de humanistiska tankar 
Karl Marx presenterar. Vi 
får en ny uppfattning om 
individens förhållande till 
kollektivet som går emot 
den gängse socialistiska 
tolkningen när Marx menar 
att ”envars fria utveckling är 
förutsättningen för allas fria 
utveckling”. 

Lasse Hansson

En droppe midnatt

Jason Diakitè
Albert Bonniers förlag

Författaren är mest känd 
som Timbuktu, artist från 
Lund med svensk mamma 
och afroamerikansk pappa. 
Och en farfar som lämnade 
slaveriets Södern för bättre 
ett liv i Harlem. 
Boken beskriver sökandet 
efter identitet, längtan efter 
tillhörighet och rasismen. 
Det är en bok som alla borde 
ta sig tid att läsa. Budskapet 
är viktigt och måste nå ut. 
Boken finns även som ljud-
bok på olika plattformar. 

Vanessa Nilsson

Vill du grotta ner dig i tv i jul så 
kolla in serien Women make film, 
på SVT Play. 14 avsnitt om kvinnor-
nas filmhistoria och dess uttryck av 
dokumentärfilmaren Mark Cousins. 
Serien vill synliggöra kvinnorna som 
sorterats bort i en historiebeskriv-
ning gjord av män, för män.

I allt det manliga filmskapandet, 
som fortfarande utgör normen – läs 
till exempel ”regissör” och ”kvinnlig 
regissör” –  har det genom film-
historien funnits massor av kvinn-
liga filmare varav några skildras 
i dokumentärserien. Tittarna får 
exempelvis stifta bekantskap med 
filmskapare som Mai Zetterling, 
Agnès Varda, Chantal Akerman, Kira 
Muratova, Jane Campion, Kathryn 
Bigelow och Andrea Arnold. Perspek-
tivet är globalt och spänner över hela 
1900-talet. 

Maria Kållberg

Kvinnornas
filmhistoria
synliggörs

Här ser du 
film gratis

det är att de får höras när 
jag läser från pärm till pärm. 
Arbetsplatser kommer till liv 
och fylls med kött och blod, 
alienation och kamp. Här 
syn liggörs den miljö som är 
vardag för dem som jobbar 
på restaurang, inom vården, 
på byggen eller kör taxi. 

Världen vi lämnar låter så 
väl debutanter som redan ut-
givna författare få säga sitt. 

Det görs genom prosa, poesi, 
visdikt och teckningar. Det 
berör och känns verkligt.

Och allra bäst är det i Jesper 
Lundbys och Jenny Wrang-
borgs texter vars dikter ger 
mig gåshud – på riktigt – och 
talar om solidaritet och att 
aldrig låta rösten tystna. Det 
är ett budskap att affischera 
arbetsplatserna med.

Mikael Sörling
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Nina Björk   |  KulturKultur  |  Nina Björk

FOTO: STINA NYHLÉN

Varför skrev du boken, och var-
för var just frihet det du ville ta 
upp?

– Det borgerliga försvaret av frågor 
som alla människors lika värde, frihet, 
demokrati, individens möjligheter att 
utveckla sig – alla viktiga värden som 
jag håller med om – bottnar ofta i flos-
kler. Så jag ville visa hur de här sakerna 
är omöjliga att förverkliga i det kapita-
listiska samhället, och vad som skulle 
krävas för att förverkliga dem.

Som jag försöker visa bygger borger-
lighetens försvar på orimliga premisser, 
eftersom alla inte har samma förutsätt-
ningar. Istället vänder de på sin argu-
mentation, och försöker försvara läget 
som det är med något som låter bra.

En intressant sak med boken 
var att du tar de liberala argu-
menten på stort allvar.

–  Ja, det var viktigt. Det offentliga 
samtalet handlar så mycket om att 
förkasta, fördöma eller hylla, och inte 
om att möta eller bemöta argument. 
Men jag ville inte skapa en nidbild eller 
halmgubbe, så jag försöker alltid utgå 
från vad en representativ liberal har 
sagt, och utifrån det konkreta exemplet 
gå vidare och se vad det innebär. Grund-
metoden är den filosofiska undersök-
ningen, snarare än den empiriska.

Många liberaler skulle kanske 
försvara sina principer just 
utifrån empiri och resultat.

– Det kan man göra, men då har man 

inga principer. Vi på vänstersidan an-
klagas ofta för utopiskt tänkande, men 
ibland är det som att borgarna tror att 
utopin är förverkligad och att vi lever i 
ett samhälle där alla är fria och alla har 
lika möjligheter. Men vi har inte det 
samhället.

Det känns som det finns ett un-
derliggande tema i boken som 
handlar mer om jämlikhet än 
om frihet. Vissa liberaler skulle 
säga att ojämlikhet är något vi 
kan tolerera?

– Någonstans är det detta som politik 
handlar om – hur människors relation 
till varandra bör vara. Det är ytterst sett 
en moralisk fråga hur man tycker männ-
iskor ska ha det, och om man värderar 
jämlikhet eller produktivitet högst är 
inte en fråga om sanning eller falskhet, 
utom om värderingar.

– Man måste också kunna se till 
vad som skulle kunna vara. Givet till 
exempel produktivitetsutvecklingen i 
jordbruket skulle vi idag kunna fördela 
vår mat så att ingen skulle vara under-
närd. Så det handlar också möjligheter 
kontra förverkligande.

Idag känns det som en stor 
andel av befolkningen i väst 
är missnöjda med den liberala 
världsordningen, med Trump, 
Brexit och så vidare. Man har 
utlovats frihet under 30 års tid, 
men det har kanske inte blivit 
så mycket bättre?

– Jag är rädd för just detta. När glap-
pet mellan liberalismens ideal och verk-
lighetens konkurrenssituation blir för 
stort så blir inte reaktionen socialistisk, 
utan högerpopulistisk.

– Sedan kommer Sverigedemokra-
terna med ett underbart budskap till 
ganska stora delar av befolkningen: 
”Du är värdefull, oavsett din presta-
tion. Är du man, är du vit, så behöver 
du inte ställa om dig, utan vi gillar dig 
för den du är.” Och det är en väldigt 
djupt liggande mänsklig längtan att få 
höra det.

– Så när kapitalismen inte längre 
levererar ökad levnadsstandard utan is-
tället konkurrens, utslagning och rädsla 
så blir resultatet ökad högerpopulism.

”Vänstern får inte 
acceptera realism” 

Nina Björk har länge varit en tongivande debattör om feminism, kapita-
lism och politik. I boken Om man älskar frihet (recenserad i förra numret 
av Folkviljan), ger hon sig i kast med frihet och dess politiska förutsätt-
ningar. Folkviljan fick ett telefonsamtal med Nina Björk.

Hur kan vänstern nå de här 
väljarna? Vad kan vi säga till 
dem?

– Jag tror att det är väldigt ofrukt-
bart att gå högerut för att nå de här 
väljarna. Vänstern måste stå rak i 
ryggen, och när vi blir beskyllda för att 
vara orealistiska eller kommunister 
för att vi vill sätta stopp för vinster i 
välfärden ska vi stå upp för vår åsikt.

–  Vi får inte acceptera ordet realism, 
helt enkelt – realism har alltid varit ett 
försvar för samhället som det är. Att 
motsätta sig slavsamhället var väldigt, 
väldigt orealistiskt när all bomull skör-
dades av slavar.

Du tar postmodernism i bo-
ken. Som du säger har realism 
ofta använts som ett försvar 
av nuläget och den objek-
tiva verkligheten som något 
som inte går att ändra, så att 
ifrågasätta de perspektiven 
tror jag har varit viktigt för 
vänstern. 

– Jag tror att varje politisk rörelse 
som frånsäger sig verkligheten ris-
kerar att gå vilse. Sedan har det varit 
nyttigt att fråga efter maktperspektiv 
och vem som får komma till tals – 
kanske ”Konstruktivism med måtta, 
linje 2”. Men vad man kämpar om och 
vad språket ska beskriva, det är ju det 
riktiga, det verkliga.

Just bokens försvar för frihe-
ten ur ett vänsterperspektiv 
är något jag saknat – vänstern 
kämpar ofta mot saker och 
inte lika ofta för, och då är ett 
bredare frihetsbegrepp vik-
tigt för en fungerande vän-
sterpolitik.

–  Ja, som när Ulf Kristersson, helt 
öppet säger till en 16-åring som ska 
välja gymnasium: ”Välj vad ditt hjärta 
är fullt av, så länge du väljer matte, 
kinesiska och datavetenskap”. Det är 
inte frihet, och det är inte personlig 
utveckling. 

– Vi får inte acceptera ett så urholkat 
frihetsbegrepp, där det bara är kapi-
talägarna som bestämmer.

 Johan Strandell
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Med modersmjölken och limpsmör-
gåsarna efter skolan inympades en 
slags självklar känsla för rättvisa och 
vilja till kamp för de svaga i samhället. 

Jag har mitt ursprung att tacka för 
det.

Agnes Viktoria hade sin flock, 
fem ungar och en man. Det var kring 
den flocken hennes liv och överlevnads-
iver kretsade. Hon höll sin flock som 
det mest kostbara och den känsla som 
hon spred till dem som hon vill skydda 
det var den totala tryggheten. Agnes 
var min mamma. Hon hade växt upp 
under mycket knappa omständigheter. 
Hon valde också en man ur sina egna 
led. Hon valde en fattig, en som stod 
långt ner på samhällsstegen, en vanlig 
en. Hon valde grovarbetaren Rudolf 
Emanuel. Och Rudolf valde henne.

Vi var fem syskon och kring oss ro-
terade Agnes ömhet och omsorg. Hon, 
vår mamma, gick i gårdarna och sålde 
hemvävda mattor. Hon städade skolan 
och hon städade hos de rika. Hon plock-
ade bär, hon satte potatis. Hon slet för 
att ge oss bröd.

Rudolf skottade sand. Han var 
hjälplastare och han slet också ont, 

Den första maj i år bestämde jag mig för att bli medlem i Vän-
sterpartiet i Örnsköldsvik. Jag har tvekat tidigare eftersom jag 
helt enkelt inte kunnat ställa mig bakom alla paroller men till 
slut så insåg jag att jag också måste ta mitt ansvar och gå med 
eftersom det inte bara innebär att säga ja till något utan också 
att säga nej till något annat. Nej till högerkrafter, egoism och ett 
fullständigt skamlöst och obegripligt nedmonterande av den 
samhällsfamn som vi alla ibland kan behöva bäras av när vi blir 
sjuka, olyckliga eller utan en dörr att sätta vårt namn på. Ett 
ställningstagande är nödvändigt i dessa tider. 

Min farsa, Stig Åke Stålnacke, som bor i Sjöbo kommun har 
hela sitt liv haft ett hjärta som klappar för vänstern, ett hjärta 
som ömmar för de svaga i samhället. 85 år gammal var det dags 
även för honom. Går du med, går jag med, sa han och den första 
maj i år var vi inte längre enbart far och dotter utan också kam-
rater i partiet. Det kändes stort, fint och verkligen på tiden. I 
dagarna fyllde gubben 86 år. Änkemannen lever etthundratjugo 
mil från sina barn och barnbarn och nu i coronatider är ensam-
heten ännu tyngre än vad den brukar vara.

Farsan är född och uppvuxen i Myckling utanför Örnsköldsvik 
men flyttade tidigt till Malmö där han arbetat som journalist. 
På äldre dar flyttade farsan till Klasaröd. Där lever han nu. Han 
lyssnar på jazz, målar tavlor, skriver en och annan text och tjuv-
matar grannens katt som han döpt till Sigrid.

Farsan är en fantastisk skribent och jag tänker att hans texter 
skulle ligga jättefint i Folkviljan. Jag skickar med en av hans 
texter. Just den här handlar om min farmors livsresa. Med start 
i Malmberget vidare till Örnsköldsvik och så småningom med 
ett avslut på ett äldreboende i Karlskrona. Ett samtal på säng-
kanten i livets slutskede vindlar vid att vara fattig, att stå med 
mössan i hand, att tvingas hålla undan skiten från de rika kär-
ringarnas golv för att kunna sätta mat på bordet i sitt eget hem. 

Jag hoppas att texten faller er i smaken. 
Kamratliga hälsningar, 

Kristina Stålnacke

Ett oväntat
men välkommet brev 
från en dotter

åkte spark i isande kyla klockan sex 
på morgonen, en mil eller två till en 
stenkross. Nödhjälpsarbetare. Kepsen i 
hans frusna hand. 

Mamma var ömhetens kärna i våra liv. 
Vi såg livet underifrån. Vi som saknade 
pengar, makt och välstånd. Men så fick 
vi detta sällsamma och detta underbara 
rika, vi fick kärlek. När jag skriver om 
det så anar jag att texten är omodern. 
Och ändå, det var och är den omsorg 
som burit oss rakt fram genom livet…

Och en dag var hon en åldrad kvinna. 
Och det var tacksamhet jag kände när 
hon blivit gammal och jag satt vid hen-
nes sida. 

Min mor stryker mig över kinden och 
undrar vem jag är? Men ungdomens 
slit minns hon. Jag sitter på sängen 
bredvid henne. Nu är hon omtöcknad. 
Minnena går på strövtåg utan kom-
pass i hennes medvetande. Det blir en 
gripande och sällsam vandring i ett liv 
som skådat så mycket nöd, fattigdom, 
sorg och slit. Jag känner henne väl, 
men aldrig tidigare har hon berättat 
om den gamla svåra tiden i Malmber-
get. Då hette hon Forsman. Hon visar 
mig bilden som togs i en ateljé hos 

sedermera kände fotografen Borg-
Meschs. Bak på fotots ovala gulbruna 
kartong står med sirlig handstil Agnes 
Victoria Forsman, 17 år, Malmber-
get. Nu är hennes plats ett vårdhem 
i Karlskrona långt borta från hennes 
unga år. Hon berättar nu om åren som 
städerska åt de besuttna i Örnskölds-
vik. Hon berättar om hur hon blygsamt 
kunde tigga avlagda kläder av rike-
mansfruarna. Tigga åt sina egna barn. 
En av de rika fruarna ångrade sig efter 
att ha lovat bort en kartong med gamla 
avlagda kläder. Mamma gråter när 
hon berättar vad den rika danen sagt”. 
Det kanske inte är bra att ge fattiga 
barn så fina kläder. De kan kanske bli 
högfärdiga”. Den meningen, den skym-
fen har borrat sig fast hos mamma. 
Hon fäller en tår när hon minns orden 
som kränkte. En kränkning av många. 
Hon berättar om när hon som mycket 
ung gick runt i husen med sin far och 
sålde kvastar och fjärilar av pap-
per. En gång sårades hon djupare än 
annars. Det var när några unga män 
av de finare slaget, hellre än att köpa 
kvastar och pynt ville ge en slant mot 
en stund i sänghalmen. Sådant sitter i 
ett helt liv. 

Men Agnes Victoria mötte ju också 
kärleken Rudolf, han som enligt kyrk-
böckerna var ett oäkta barn och som 
började arbeta i gruvan i Malmberget 
när han var sju år. Det var han som blev 
hennes kärlek i ett långt liv.

 Mamma sätter sig upp i sängen 
och äter febrilt ur asken med choklad 
och hon undrar vem jag möjligen kan 
vara? Hon stryker mig över kinden och 
undrar igen.

 Agnes Victoria tog sig fram genom 
livet med Rudolf Emmanuel.  Ett liv i 
slit men också i en kärlekens trygghet. 
Barnen tog sig fram och klarade sig 
hyggligt. Men detta minns inte mamma 
mycket av i den här stunden på vård-
hemmet. Hon äter av chokladen och 
nynnar på en strof från förr. Chokladen 
sinar i asken och så stryker hon mig 
över kinden igen och säger att jag är en 
fin pojke som kommer till henne med 
godsaker.  Och undrar igen vem jag kan 
vara? 

Stig Åke Stålnacke
Klasaröd

Agnes,
min 

mamma
Nya medlemmar i Vänsterpartiet, Stig Åke 
Stålnacke och Kristina Stålnacke.
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KONGRESSOMBUDEN SKULLE manglat 
fram ett nytt partiprogram redan i maj, 
men en pandemi kom emellan och alla 
vet ju hur det gick.

Jonas Sjöstedt fick skjuta upp sin 
Vietnamflytt innan partiet slutligen 
kunde genomföra delar av kongressen 
digitalt från åtta olika platser i Sve-
rige. Då kunde ombuden med hjälp av 
ett digitalt röstsystem släppa iväg en 
längtande pappa och make till Hanoi, 

och välkomna Nooshi Dadgostar till det 
nya uppdraget. Hon har fått en flygande 
start med finfina opinionssiffror och 
Folkviljan har fått ett kort snack med 
henne, läs på sidan 6.

I Malmö samlades de skånska dele-
gaterna tillsammans med Hallands och 
Blekinges sammanlagt sju ombud i en 
flera hundra kvadratmeter stor sal i 
Stadionmässan. Bakom var sitt röddu-
kat skrivbord följde de skånska om-

buden sändningarna från presidiet på 
Kafé Marx i Stockholm, partistyrelsens 
inlägg från partilokalerna och aktuell 
talare från respektive samlingsplats, el-
ler hemifrån, via två storbildsskärmar.

Kongressen valde in tre nya skånska 
kamrater på nya uppdrag. Patrik Strand 
är ny ordinarie ledamot i partistyrel-
sen, Lisa Claesson går in som förste 
suppleant, och Jens Börjesson ska ingå i 
programkommissionen.

Att kongressa
corona-stajl

I månadsskiftet oktober november kunde partiet till slut hålla 
sin uppskjutna och krympta kongress där ett nytt strategi-
dokument klubbades igenom och en ny partiledare i Nooshi 
Dadgostar utsågs. 

RÖSTER FRÅN KONGRESSEN:

Ana Süssner Rubin,
Malmö:
”Är glad att vara med i ett parti där kon-
gressbeslut spelar roll. Där ombudsma-
joriteten, partiets högsta beslutande 
församling, kan ryta ifrån mot parti-
styrelsens förslag. Men att vi ändå har 
förtroende för varandra när vi sen står 
och sjunger Internationalen på varsitt 
håll i hela landet, men tillsammans. 
Enade vi stå, söndrade vi falla!”

Umihana Rasovic Kasumovic,
Eslöv:
”Vi hade fantastisk stämning på plats. 
Jag kände gemenskap och hoppas att 
både de som var på plats och hemma 
kände likadant. Äntligen fick vi prata 
politik och organisation.

Många kamrater som jag har haft kon-
takt med från Skåne är stolta över att det 
var så många ombud som satte upp sig 
på talarlistan. Vi visade återigen att vi är 
ett starkt distrikt. Det hade inte gått utan 
Skånedistriktets ombudsman Olof Nor-
borg, funktionärerna och delegationsle-
darna.”

Lisa Claesson,
delegationsledare, Malmö:
”Det var en del Skånevinster ändå. 
Motionerna om Ung Vänster (E11 och 
E12) bifölls av partistyrelsen men väl 
på kongressen yrkade en del ombud 
avslag. Det blev dock som Skåne ville 
då kongressen gick på PS förslag om att 
bifalla motionerna. 

Vi hade delegationslinje på E22. Där 
blev det avslag på den första att-satsen 
men bifall till andra att-satsen, där 
det stod ganska likartade grejer som i 
första. Så det blev ändå en vinst. 

Många av våra ombud engagerade 
sig i motionerna E36 och E37 som 
berörde äldre och där blev det vinst för 

E36:an. Med tanke på att det var många 
skåningar som talade för den tycker jag 
den vinsten är värdefull att ta upp. 

Utöver detta tycker jag att E28 om 
förtroendekultur var väldigt intressant 
när det blev så otroligt jämt i omröst-
ningen, den jämnaste under kongres-
sen.

Sen tänker jag också på förslaget 
om LAS-uttalande som vår delegation 
yrkade på och som gick igenom med en 
rejäl majoritet.”

Ingrid Mattiasson Saarinen,
Helsingborg:
”Känslan av att vara med för första 
gång på en kongress var grym, om än 
den var digital. När motioner debat-
terades, så visade det på det egentligen 
självklara, att det är tillsammans vi 
formar vårt strategidokument och vår 
politik. 

Härligt att också få både segrar och 
delsegrar. 

Peppad av att lyssna på många kloka 
kamrater, inte minst i Skåne-delegatio-
nen. 

Kongressen var ju smått historisk 
också, med val av ny partiledare! Vill 
peka på vikten av att vi fick ett utta-
lande om LAS. Och glad över uttalandet 
om internationell solidaritet.”

Mårten Pavlov,
delegationsledare. Lund:
”Jag slogs återigen av vilken hög nivå vi 
håller i distriktet. Väldigt många deltog 
i debatten, från talarstolen eller från 
hemmet, och samtliga gjorde det grymt 
bra! Dessutom imponerad av stäm-
ningen och peppen i delegationen. Och 
personligen nöjd med att kongressen 
biföll E28.”

Patrik Strand,
Malmö:
”Jag tyckte att det var en seger att vi 

lyckades genomföra kongressen så pass 
bra trots förutsättningarna. Strategi-
dokumentet, som var det politiska som 
dokument som behandlades, var i grun-
den bra. Men debatten vässade det. 

Tack till er i delegationsledningen för 
ert arbete! 

Jag tycker också det var bra att vi be-
slutade att uppmärksamma hotet mot 
anställningstryggheten i ett kongress-
uttalande. Vi bör vara tydliga med att 
om regeringen lägger ett lagförslag där 
de kör över LO och lagstiftar om ett för-
sämrat anställningsskydd så kommer 
Vänsterpartiets förtroende för reger-
ingen vara förbrukat och vi kommer 
lämna in vårt misstroendevotum.”

Tove Karnerud,
Malmö:
”Jag tycker att skrivningen om rörel-
sens röst i parlamentet är en tydlig 
Malmö/Skåne-skrivning. Den var ju 
inte uppe för debatt, men jag tycker vi 
ska vara glada att den kommit in som 
Vänsterpartiets nationella strategi.” 

Birgitta Ehlin,
Malmö
”Det var sammanhållning och fin stäm-
ning hos oss som var med fysiskt på 
Stadionmässan och vi var aktiva och 
engagerade.

Så bra förberedelse av delegationsle-
darna Lisa Claesson och Mårten Pavlov. 
Så fint ordnat på plats med avstånd, 
mat och handsprit och fantastisk hjälp 
om det hängde upp sig! Tack för det 
Olof Norborg, Hodan Omar och Minna 
Skans.

Kändes bra och grattis igen till våra 
duktiga kamrater som valdes in. Och 
heja oss litet äldre och lycka till Nooshi. 
Du har börjat suveränt! Tack kamrater 
- nu kör vi!”

Maria Kållberg

”Vi hade fantastisk stämning på plats. Jag kände gemenskap 
och hoppas att både de som var på plats och hemma kände 
likadant. Äntligen fick vi prata politik och organisation.”
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DAVID LENANDER, SJÄLV bosatt vid 
en smal grusväg på landet i utkanten av 
Svalövs kommun, utsågs till samman-
kallande med uppgift att bilda en grupp 
med uppgift att komma med förslag och 
idéer för att partiet ska vinna landsbyg-
den. Person för person har engagerats i 
gruppen, som idag består av tio kam-
rater från Skånes alla hörn. Ni ser här 
intill vilka det är. Gruppen kan också 
adjungera intresserade till möten.

Under det märkliga 2020 har gruppen 
haft svårt att träffas, men arbetet har i 
alla börjat dras igång.

EN AV DE FÖRSTA sakerna som gjordes 
var att skicka ut en enkät till Skånes 
partiföreningar för att höra vilka frågor 
de tyckte var viktigast för att vinna väl-
jare och medlemmar utanför städer och 
större tätorter.

16 av de 28 partiföreningarna har 
svarat.

Hela analysen är inte klar än, men 
några prioriteringar är viktigare än 
andra i föreningarnas svar: 

– Samhällsplanerad kollektivtrafik 
och kommunikationsbaserad infra-
struktur som vägar, gång/cykelvägar, 
fiber och mobiltelefoni prioriteras högt, 
liksom äldreomsorg, skola och för-
skola inom rimligt avstånd, säger David 
Lenander.

Kort sagt behoven för att kunna leva, 
bo och jobba på landsbygden. 

Och för många avgörande för att flytta 
till landsbygden.

VARFÖR SKA PARTIET satsa på lands-
bygden?

Ett viktigt skäl är givetvis att bryta 
Sverigedemokraternas grepp om 
landsbygden, ett grepp som man vunnit 
genom att ha enkla svar på svåra frågor.

– De växer som mest och starkast i 
mindre kommuner vars väljare egent-
ligen har mest att vinna på Vänsterpar-
tiets politik, säger David Lenander. 

– Därför måste vi vara tydliga med att 

visa de presumtiva väljarna på lands-
bygden att vi tar deras problem på allvar 
och att vi har de hållbara lösningarna, 
inte någon populistisk quick fix. Vi 
måste lyssna, men svaren måste givetvis 
vara trovärdiga utifrån våra grundläg-
gande värderingar. 

– Att plocka lågt hängande frukter i 

storstadsregioner i valrörelser är säkert 
både lättare och roligare, men det är 
på landsbygden och i storstädernas 
segregerade områden vi har störst 
pedagogiska utmaningar. Där har vi  
också störst möjlighet att vinna många 
väljare om vi gör ett gediget arbete. De 
små landsbygdsföreningarna klarar inte 
detta själv, utan behöver hjälp av Parti-
styrelsen och distrikten.

David Lenander hämtar gärna kraft 
från andra sidan Öresund för att partiet 
ska lyckas på landsbygden:

– Enhedslisten i Danmark skördade 
stora framgångar i senaste valet. Enligt 
Pernille Skipper började framgångarna 
med en ordentlig satsning på att kom-
municera budskapet till väljarna på 
landsbygden, säger han. 

En del i det arbetet i Skåne ska lands-
bygdsgruppen bidra med, med idéer, 
inspiration, kraft, förslag, samarbeten 
över kommungränserna.

Vad ska landsbygdsgruppens 
arbete mynna ut i?

– I den bästa av världar ska gruppens 
verksamhet vara nerlagd inom ett par år 
till följd av att såväl partiet som berörda 
makthavare insett att en levande lands-
bygd är en förutsättning för ett hållbart 
samhälle i ett ekonomiskt och klimat-
mässigt perspektiv.

Lasse Holmström
medlem i landsbygdsgruppen

Vänsterpartiet ska ha en talesperson i landsbygdsfrågor igen, beslutade den nyligen avslu-
tade, digitala partikongressen. Vänsterpartiet i Skåne har redan en grupp som ska hjälpa 
föreningarna att bli starkare på landsbygden, vinna väljare och medlemmar. Gruppen utsågs 
tidigare i år av distriktsstyrelsen.

Gruppen som ska 
vinna landsbygden

Halva landsbygdsgruppen samlad efter ett möte i Vänsterpartiets lokal i Eslöv. Från vänster: Lasse Holmström, Eslöv, Fanny Söderlund, Kristian-
stad, Ingrid Bromander, Hörby, Uno Hansson, Hörby, och gruppens sammankallande David Lenander, Svalöv.

”Därför måste vi 
vara tydliga med 
att visa de presum-
tiva väljarna på 
landsbygden att vi 
tar deras problem 
på allvar.”

LÄS MER
Vänsterpartiets landsbygdsmotion 2017/18:2941: En 
förbättrad landsbygd
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/
en-forbattrad-landsbygdspolitik_H5022941

Regeringens proposition 2017/18:179: En sammanhål-
len politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige 
som håller ihop
www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposi-
tion/2018/03/en-sammanhallen-politik-for-sveriges-
landsbygder--for-ett-sverige-som-haller-ihop/

Om landsbygd under A-Ö på Vänsterpartiets hemsida
www.vansterpartiet.se/politik/landsbygd/

Vänsterpartiets landsbygdspolitiska plattform 2013
 www.vansterpartiet.se/assets/Landsbygdspolitisk-platt-
form-120421.pdf

Laila Fast Petrovic Eslöv, Samuel Johansson Bromölla, Emelie Lütgens Ängelholm, Roland Nilsson Östra Göinge och Mona Nihlén Tomelilla.

FAKTA OM LANDSBYGD

3 Tätort definieras av SCB, Statistiska Centralbyrån, som 
en ort med över 200 invånare med max 150 meter mellan 
fastigheterna. Med den definitionen finns 2000 tätorter i 
Sverige.
3 I 1800-talets början hade Sverige drygt 2 miljoner invå-
nare, 90 procent bodde på landsbygd. I mitten av 1930-talet 
var invånarantalet 3,2 miljoner och fördelningen stad/tät-
ort och landsbygd var 50/50. Under 1940- och 1950-talen 
skedde en snabb omflyttning från landsbygd till stad.
3 2018 bodde 87 procent av befolkning i städer och tätor-
ter, 13 procent på landsbygd och i glesbygd.
3 I Skåne bor ungefär 77 procent av befolkningen i tätorter 
och städer, 19 procent på den stads- och tätortsnära lands-
bygden och 4 procent längre ut på landsbygden.
3 Sveriges landsbygdsminister heter Jennie Nilsson (S), 
vårdbiträde från Brännögård vid Hylte nära Hallands gräns 
mot Småland, numera bosatt i Halmstads utkant. I enkäter, 
som olika medier gör, är hon en av de mest okända minist-
rarna i regeringen.
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Vänsterpartiet Skånes förslag till 
verksamhetsplan 2021
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För första gången någonsin kommer Vänsterpartiet Skåne att hålla en helt 
digital distriktsårskonferens. Den genomförs lördagen den 20 mars. 
Partiföreningarna kommer att ha ett ombud per påbörjat 40-tal medlem-
mar kallelsens datum. Kallelse går ut till partiföreningarna i mitten av 
december. 

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN
Distriktsårskonferensen är partidistriktets högsta beslutande organ och 
distriktets årsmöte. En av de viktigaste frågorna på distriktsårskonferen-
sen är antagandet av verksamhetsplan för distriktet. Distriktsstyrelsens 
förslag till verksamhetsplan finns på de kommande sidorna.

MOTIONERA
Vill du ändra något i eller lägga till något till verksamhetsplanen eller har 
du något annat förslag som rör distriktets politik eller verksamhet? Då ska 
du skriva en motion till distriktsårskonferensen. Både partiföreningar och 
enskilda medlemmar kan motionera. Motioner mejlas till skane@vans-
terpartiet.se. Sista dagen att lämna in motioner är den 5 februari.

NOMINERA
Distriktsårskonferensen väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, revi-
sorer och valberedning för distriktet. Nomineringar inför dessa val mej-
las till skanevalberedning@vansterpartiet.se senast den 5 februari 
utom nomineringar inför valet av valberedning som istället mejlas 
till skane@vansterpartiet.se. Såväl partiföreningar som enskilda med-
lemmar kan nominera. Skriv en kort presentation av den/de du nomine-
rar samt en motivering. Den/de du nominerar ska vara tillfrågade och ha 
tackat ja till att kandidera.      

Inledning och prioriteringar
Verksamhetsåret 2021 präglas av en helt ny situation i Sverige 
och globalt. Med Covid 19 och smittspridningen har vi under 
en längre period inte haft möjlighet att samlas och arrang-
era fysiska möten och aktiviteter tillsammans. Detta ger oss 
organisatoriska utmaningar men också nya möjligheter. När 
vi går in i verksamhetsår 2021 är det i en värld där digitala 
möten ersatt de vanliga mötesrummen. Vi vet inte hur länge 
det kommer vara såhär och behöver därför utveckla och 
anpassa verksamheten till att fungera såväl digitalt som under 
fysiska förhållanden. Det är av stor vikt att vårt distrikt stärks 
oavsett om vi ses över skärmen eller på gator och torg. I denna 
verksamhetsplan pekas en tydlig politisk prioritering ut. Vi 
ska lyfta upp jämlikhet och klass på dagordningen i Skåne. 
Det innebär att jämlikhet kommer vara ett tema som löper 
likt en röd tråd och ramar in Vänsterpartiet Skånes verk-
samhetsår 2021. Rent konkret innebär det att vi politiskt vill 
sätta ljuset på materiella frågor och lyfta fram arbetarklas-
sen som politiskt subjekt. Det i sin tur kokas ner till enskilda 
frågor och praktisk verksamhet. Vi ska ge plats åt pandemins 
hjältar - vårdarbetare, bussförare, kassapersonal, skolperso-
nal m fl. Vi ska lyfta klimaträttvisa och arbetarklassens roll 
i den gröna omställningen. Vi ska belysa den internationella 
solidariteten som en kamp vi bedriver för gemensamma 
intressen med andra folkrörelser världen över. Vi ska peka på 
hur nyliberalismen skapat ett stort glapp mellan storstad och 
landsbygd - lösningen är jämlikhet. På en del sätt är det precis 
det vi i Vänsterpartiet redan gör, men vi ser också ett behov 
av att bli bättre på att förstå varför vi gör det vi gör. Genom att 
arbeta medvetet med en utpekad inriktning blir det lättare att 
uppnå reellt resultat. Genom att ringa in vår verksamhet med 
ett övergripande tema drar vi alla åt samma håll. Kommande 
verksamhetsår ska vi synas och höras i Skåne och resten av 
landet. Vi ska vara Skånes röda röst som skapar hopp under 
och efter pandemin. Det är vi som har receptet för en bättre 
och jämlik framtid - socialism, feminism, antirasism och 
klimaträttvisa.

Ett jämlikt Skåne på agendan
Är det något som blivit extra tydligt under 2020 så är 
det att vi lever i ett samhälle som präglas av skörhet och 
orättvisa. När pandemin svepte över oss blev det än mer 
uppenbart att vi lever i ett samhälle med stora klasskillna-
der och ojämlikhet. En del människor har haft möjlighet 
att arbeta hemifrån, andra har tvingats åka fullproppade 
bussar till arbetet. Vårdpersonalen har gjort stora insatser 
för att rädda människoliv i en arbetsmiljö som redan innan 
pandemin var ohållbar. Kapitalismen som system har blivit 
synligt och om någon tidigare tvivlade på vilka arbeten 
som är samhällsnödvändiga har det nu blivit glasklart: 
Kassapersonal, lokalvårdare, skolpersonal, vårdpersonal, 
bussförare m.fl är de som räddat landet under pandemin. 
En del av vår uppgift är att synliggöra dessa röster och se 
till att människor som bygger landet får en bättre och lju-
sare framtid. Vi behöver tryggare arbeten, fler sjukvårds-
platser, bättre kollektivtrafik och fler billiga hyresrätter. 
Välfärden ska nå alla i Skåne oavsett vilken plats du bor på. 
Skåne behöver jämlikhet och Vänsterpartiet ska sätta jäm-
likhet på dagordningen. Det ska vi göra digitalt, i fikarum-
men, på torgen och i parlamenten.

Vi ska:
l Prioritera politiska förslag som förbättrar för och 
synliggör arbetarklassen - pandemins hjältar
l Lyfta berättelser från folkrörelser och individer som 
drabbas av och kämpar mot klassamhällets orättvisor
l Lyfta fram en övergripande berättelse som visar på att 
ett annat samhälle är möjligt

En offensiv politisk röst
När vi möter det politiska landskapet runt om i Skåne är 
det lätt att bli arg, besviken och slutkörd över den blåbruna 
högervridning som blivit en politisk verklighet för många 
människor och distriktets medlemmar. I en del kommuner 
styr Sverigedemokraterna och i andra kommuner har de 
stort inflytande och många av de övriga partierna anpassar 
sig efter dem. Flyktingar, hbtq-personer och hela demo-
kratin hotas samtidigt som en ekonomisk högerpolitik är 
dominerande på dessa platser. En av våra uppgifter är att 
få de övriga partierna att istället anpassa sig efter oss och 
våra politiska frågor. Vi behöver vrida om rampljuset till 
jämlikhet och vänsterpolitik. Vi ska vara en tydlig röst mot 
högerpolitiken och Sverigedemokraternas djupt män-
niskofientliga politik. Det är vi på olika sätt utifrån olika 
situationer och scenarion. Det är viktigt att vi inte hamnar 
i ett läge där vi Vänsterpartister blir slutkörda av fascister-
nas agenda och strategi, då hamnar vi på defensiven och 
som följd blir det svårt att nå ut med det vi vill göra för att 
förbättra samhället. Vi måste ha vår egen strategi, komma 
ut med våra förslag, synas och höras. 
Vi ska:
l lyfta politiska förslag som understryker och tydliggör 
politiska konfliktlinjer i samhället, med målet att sätta en 
vänsteragenda för den politiska diskussionen.
l Stödja partiföreningar i lokala strategier för att nå 
ut med vår politik och synliggöra lokala konfliktlinjer på 
höger-vänsterskalan
l Samarbeta mellan partiföreningar och dela erfarenhe-
ter från både aktivismen och det parlamentariska arbetet

Det fackliga arbetet
Anställningstryggheten är hotad av regeringen och janua-
ripartierna. På arbetsmarknaden drabbas många arbetare 
redan idag av osäkra anställningar. Vi behöver fler trygga 
jobb i Sverige och Skåne, inte färre. Kommande verksam-
hetsår ska Vänsterpartiet Skåne utveckla samarbetet 
mellan fackligt aktiva medlemmar. Vi ska lyfta fram våra 
fackligt förtroendevalda och främja en struktur för sam-
verkan fackliga Vänsterpartister emellan.
Vi ska:
l Starta ett fackligt nätverk i distriktet
l Utse en ansvarig för det fackliga arbetet för Vänster-
partiet Skåne
l Lyfta fram fackligt förtroendevalda i vårt arbete

Partiföreningsstödet
Vänsterpartiet Skåne utvecklas organisatoriskt. Vi har 
under 2020 genom en utsedd partiföreningsstödgrupp ar-
betat med att stärka samarbetet mellan partiföreningar. Vi 
ska kommande verksamhetsår fortsätta utveckla arbetet 
i de regionala partiföreningsgrupperna: Malmö med om-

Konferensen 
blir digital
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nejd, Mittskåne, Nordvästskåne, Nordöstskåne (NÖSK) och 
Sydöstskåne (SÖSK). Målet är att stödja svagare partifören-
ingar, dela erfarenheter, organisationsutveckling och att 
föra samman distriktet. Under kommande år ska samtliga 
grupper arbeta systematiskt med verksamhetsplanering, 
studier, organisation och utåtriktat arbete. Utöver arbetet 
med de olika partiföreningsgrupperna ska distriktet kom-
mande verksamhetsår fortsätta stödja partiföreningar 
i den digitala verksamheten. Det handlar om utåtriktad 
digital verksamhet på sociala medier och digital organise-
ring i form av interna möten. När vi kan träffas fysiskt igen 
är det prioriterat att vi bygger en stark organisation med 
valet 2022 i åtanken.  Distriktet ska kommande verksam-
hetsår bistå med organisatoriskt och parlamentariskt stöd.
 Vi ska:
l Utveckla samarbetet i partiföreningsgrupperna
l Fortsätta stödja digital verksamhet i distriktets parti-
föreningar
l Fortsätta bistå med organisatoriskt och parlamenta-
riskt stöd till distriktets partiföreningar
l Under året ska träffar mellan distriktsstyrelsen och 
partiföreningarnas ordföranden hållas för att utbyta 
information och erfarenheter

Landsbygdsgruppen
Verksamhetsåret 2020 tillsatte Vänsterpartiet Skåne en 
landsbygdsgrupp med syftet att arbeta med landsbygds-
frågor och landsbygdsperspektiv i distriktet. Ett aktivt 
arbete med landsbygdens villkor, frågor och perspektiv 
är behövligt och viktigt i distriktet. Skillnaden mellan 
storstad och mindre orters villkor är tydlig. Landsbygd och 
bruksorter har under en längre period utarmats genom en 
tilltagande urbanisering till följd av nyliberal politik. Upp-
draget till landsbygdsgruppen bör kommande verksam-
hetsår förtydligas och. Distriktsstyrelsen ska kommande 
verksamhetsår ta fram uppdragsbeskrivning för lands-
bygdsgruppens arbete. Vänsterpartiet Skåne ska fortsätta 
lyfta landsbygdsfrågor ur ett rättviseperspektiv och verka 
för att minska glappet mellan stad och land.
Vi ska:
l Lyfta landsbygdsfrågor och koppla dem till jämlikhet
l Distriktsstyrelsen ska ta fram ett tydligare uppdrag åt 
landsbygdsgruppen

Studier
Studier och utbildning är en viktig och central del i distrik-
tets verksamhet. Året 2020 har majoriteten av Vänster-
partiet Skånes kurser och studieverksamhet arrangerats 
digitalt. Det arbetet fortsätter in i verksamhetsår 2021 
fram tills vi kan ses fysiskt igen vilket kräver flexibilitet 
i organisationen. Vi behöver utveckla de digitala delarna 
av studieverksamheten kommande år. Vi ska prioritera 
studier som stärker vår organisation, och ideologi. Kopp-
lingen mellan vår praktiska verksamhet, det vi gör tillsam-
mans och varför vi gör det behöver synliggöras och vår 
interndiskussion ska stimuleras genom ideologiska studier.
Vi ska:
l Aktivt utveckla den digitala delen i vårt studiearbete
l Genomföra studier i ideologi med syftet att stärka 
distriktet ideologiskt
l Genomföra studier i organisation med syftet att stärka 
distriktet organisatoriskt

Utåtriktat arbete
Vänsterpartiet är ett oppositionsparti i riksdagen, i flerta-
let kommuner och i region Skåne. Vi behöver nå ut med den 
politik vi står för och det vi vill förändra i samhället.  Det 

gör vi dels genom att bedriva kampanjer på distriktsnivå 
samt genom lokala politiska kampanjer och lokalt rörelse-
bygge i olika delar av distriktet. Dialektiken mellan parla-
mentarisk och utomparlamentariskt arbete bör utvecklas 
och olika former av aktivism främjas. Det är viktigt att vi 
vet om vad människor runt om oss, i vår ort, stad eller vårt 
område diskuterar vid fikabordet när vi utformar vår ut-
åtriktade verksamhet. Lokala, regionala och nationella frå-
gor ska kunna samverka inom ramen för distriktets arbete. 
Vi har ett osäkert politiskt läge nationellt och vi behöver 
arbeta flexibelt med det utåtriktade arbetet utifrån det 
politiska läget. Utåtriktat arbete är också en viktig del i att 
bli fler medlemmar. Vänsterpartiet Skåne ska vara en syn-
lig röst, digitalt och ute i distriktet. Vi ska vara relevanta, 
prata med människor om sådant som är viktigt för dem.
Vi ska:
l Lyfta rörelsebygge och utomparlamentariskt arbete på 
sociala medier
l Bedriva minst en större kampanj på distriktsnivå
l Anordna aktivistdagar runtom i Skåne om pandemilä-
get tillåter

Kyrkovalet 2021 och VISK
I september 2021 är det val inom svenska kyrkan. Vän-
sterpartiet ställer inte upp i kyrkovalet. Vänsterpartiet 
Skåne kommer stödja Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) 
som ställer upp. ViSK är en partipolitiskt obunden, kyrklig 
grupp som samlar progressiva vänsterkrafter inom 
svenska kyrkan. VISK är en viktig röst mot reaktionära 
strömningar och under förra kyrkovalet ökade ViSK stort 
efter ett lyckat samarbete med Vänsterpartiet. Genom att 
stödja ViSK i kyrkovalet utvecklar Vänsterpartiet Skåne 
sitt samarbete med olika folkrörelser och vänstern blir en 
starkare röst inom kyrkan.
Vi ska:
l Stödja ViSK i kyrkovalrörelsen 2021

Valet 2022
Under kommande verksamhetsår går vi in i en ny fas med 
valet 2022 i sikte. Vi behöver utveckla vår organisation och 
förbereda oss inför kommande valrörelse. Under komman-
de verksamhetsår ska vi påbörja arbetet med att ta fram en 
valstrategi. Planer för valrörelsens innehåll kommer att 
tas fram och vi ska besluta om vår valorganisation. Distrik-
tets partiföreningar kommer att få stöd i arbetet med att ta 
fram kandidater.
Vi ska:
l Distriktsstyrelsen ska besluta om valorganisation
l Påbörja arbetet med valstrategi
l Stödja partiföreningar med att ta fram kandidater

Region Skåne
Den borgerliga politiska majoriteten i region Skåne har 
med stöd av SD återkommande bedrivit en nyliberal 
politik som drabbar människor hårt. Vänsterpartiet gör 
ett stort och viktigt arbete som opposition i regionen, ett 
arbete distriktet ska uppmärksamma, verka för och föra 
ut till Skåne. Distriktsorganisationen samarbetar med 
regiongruppen och dess anställda, ett samarbete som ska 
fortsätta kommande verksamhetsår. 
Vi ska:
l Verka för och föra ut Vänsterpartiets politik på det 
regionala planet
l Fortsätta samarbetet mellan distriktsorganisation och 
regiongrupp

Ung Vänster

Ung Vänster är en viktig samarbetsorganisation för Vän-
sterpartiet. Det finns mycket som Ung Vänster kan bidra 
med till Vänsterpartiets arbete, i form av erfarenheter, 
studier och inte minst det feministiska självförsvaret. Det 
är viktigt att det ungdomar tidigt engageras och organise-
rar sig politiskt. På de orter där det inte finns en Ung Vän-
ster-klubb kan former för samarbete mellan Ung Vänsters 
distrikt och Vänsterpartiets partiförening diskuteras.
Vi ska:
l Att distriktets samarbete med Ung Vänster fortsätter 
att utvecklas
l Att Ung Vänster bjuds in som föreläsare till kurser och 
som samarbetspartners till olika arrangemang
l Att Vänsterpartiet Skåne under året ska
ha diskussioner med Ung Vänster Skåne om fördjupat 
samarbete.”

Vänsterstudenter
Vänsterpartiet är ett stort parti bland unga och studenter. 
Studenter tillhör en grupp som är viktig att nå ut till och 
organisera. Det tidigare förbundet VSF har lagts ner och 
nya former för att organisera vänsterstudenter har börjat 
startas upp. På en del håll har studenter påbörjat orga-
nisering under namnet Vänsterstudenter, bland annat i 
Malmö. Vänsterpartiet Skåne ska aktivt verka för att sam-
arbeta med Vänsterstudenter och stödja lokala initiativ till 
uppstart inom distriktet. 
Vi ska:
l Verka för samarbete med Vänsterstudenter
l Stödja lokala Vänsterstudenter som vill starta upp och 
organisera sig i distriktet

Media och sociala medier
Sociala medier och traditionella medier har spelat en 
allt viktigare roll under pandemin. Vi har ordnat möten, 
seminarier och kampanjer över sociala medier. Det arbetet 
kommer fortsätta in i verksamhetsår 2021. Vi behöver 
lyfta in “den vanliga människan” och folkrörelser i vårt 
utåtriktade arbete på sociala medier. Det handlar om att 
anordna digitala samtal med sjuksköterskan som slitit 
under corona och att arbeta fram ett personligt tilltal i 
våra politiska utspel. Vi ska fortsätta lyfta fram politiska 
strider och vinster och uppmärksamma årsdagar. Distrik-
tets och Vänsterpartiet Malmös gemensamma medlems-
tidning Folkviljan är viktig för att garantera en likvärdig 
och aktiverande information till samtliga medlemmar i 
distriktet. 
Vi ska:
l Lyfta exempel från folkrörelser och individer som 
drabbas av klassamhällets orättvisor genom ett personligt 
tilltal i media och sociala medier
l Lyfta fram en övergripande berättelse om att ett annat 
samhälle är möjligt i sociala medier
l Lyfta politiska händelser som understryker och tydlig-
gör politiska konfliktlinjer i samhället i media och sociala 
medier

Vänsterpartiets årliga återkommande 
arrangemang
Internationella kvinnodagen
Internationella kvinnodagen den 8 mars är en stor dag 
för oss feminister. Den feministiska rörelsen behövs i 
Skåne. Vänsterpartiet som det enda feministiska relevanta 
partiet bär på ett stort ansvar för att synas och höras 
under internationella kvinnodagen. Distriktet ska stödja 
firanden runt om i Skåne.

1 maj
Första maj är arbetarrörelsens högtidsdag och en stor dag 
för oss socialister. Det centrala i distriktets roll inför 1 maj 
är att kunna erbjuda alla medlemmar en möjlighet att fira 
1 maj tillsammans med andra partikamrater. Det bör ske 
genom samordning och stöd. Blir det en digital första maj 
ska distriktet genomföra en digital 1 maj-kampanj.

Novemberpogromen
Vänsterpartiet Skåne uppmärksammar den antirasistiska 
dagen 9 november till minne av novemberpogromen. Det 
är en dag då vi tillsammans minns novemberpogromen, 
startskottet för förintelsen. Vi manifesterar även tillsam-
mans mot rasismen idag och för ett annat samhälle. 
Distriktsstyrelsen och de anställda ska stötta partifören-
ingar att genomföra arrangemang samt uppmärksamma 
dagen på sociala medier.

Al Nakba 
Den 15 maj är minnesdagen av Al Nakba - den stora kata-
strofen, en dag då hundratusentals palestinier fördrevs 
från sina hem. Vi uppmärksammar kampen mot Israels 
ockupation och för ett fritt Palestina.

Uppmärksammandet av den transatlantiska
slavhandelns upphörande för Sverige
Den 9 oktober är  dagen då Sveriges del i den transatlantiska 
slavhandeln upphörde. Syftet med dagen är att minnas alla 
som förslavades i den transatlantiska slavhandeln och sam-
tidigt synliggöra kampen mot alla former av rasism i nutid.

Andra minnesdagar
Minnesdagar för olika händelser eller temadagar kan 
vara bra tillfällen att uppmärksamma en viss fråga lokalt, 
antingen genom sociala medier, debattartiklar, motioner 
i kommunfullmäktige eller (om pandemiläget tillåter) 
genom en manifestation. Distriktet kommer vid vissa 
tillfällen producera material som kan delas framförallt i 
sociala medier, men även partiföreningarna uppmanas att 
hjälpas åt och dela med sig av material och tips när en viss 
dag uppmärksammas

Vänsterpartiet Skåne som arbetsköpare
Vänsterpartiet Skåne ska vara en arbetsplats där anställda 
trivs, utvecklas och känner sig inkluderade med en bra 
arbetsmiljö. De anställda är en viktig del av partiet och 
ska få rätt förutsättningar att utveckla distriktets arbete. 
Kommande verksamhetsår ska vi arbeta för att möjliggöra 
fortbildning för Vänsterpartiet Skånes anställda.

Avslutning
Vi lever i speciella tider med pandemi och en regering som 
prioriterar att ta bort värnskatten från de allra rikaste, 
införa stora försämringar i lagen om anställningsskydd is-
tället för att prioritera fler händer i välfärden och tryggare 
arbeten på arbetsmarknaden. Vårdpersonalen är värda 
betydligt mer än applåder och vi behöver vända på den 
nedåtgående spiral som högerpolitiken sätter oss i. Det 
kan vi göra tillsammans. Vi vet att människor inte vill ha 
nedskärningar, sämre arbetsmiljö, färre sjukvårdsplatser 
och en otillräcklig kollektivtrafik. I verksamhetsplanen 
2021 jobbar vi med jämlikhet som ett övergripande tema 
och prioriterar klassperspektivet och lyfter
förstärkningar i välfärden som ett hoppfullt alternativ 
under och efter pandemin. Vi vill sätta ljuset på människor 
som sliter dagligen och ser till att allt fungerar i vårt sam-
hälle. Det är dags att sätta jämlikhet på agendan i Skåne. 
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Välkomna på    
årsmöte 2021
30 januari klockan 9.00 hålls Vänsterpartiet Malmös årsmöte.  

På grund av COVID-pandemin hålls det digitalt.

Mer information om exakt hur, kommer att publiceras på 

Vänsterpartiet Malmös hemsida närmare mötesdags. 

Klart är dock att de som vill vara med på årsmötet behöver 

anmäla sig i förväg.

Anmälan görs till malmo@vansterpartiet.se

Handlingar och mer information uppdateras löpande på 

hemsidan. Välkomna!

Styrelseordförande 
för Vänsterpartiet Malmö
Du ansvarar för, att tillsammans med 
styrelsen, leda och fördela arbetet, ut-
veckla partiorganisationen och partiets 
lokala politik. Du ska kunna delegera 
arbete men även vara beredd på att 
företräda partiet utåt.

Styrelseledamot 
för Vänsterpartiet Malmö
Styrelsen arbetar kollektivt för att ut-
veckla partiorganisationen och partiets 
lokala politik. Du ska vara beredd att ta 
ansvar för arbetet både under och mel-
lan styrelsemötena.

Valen
det handlar om

DAGS ATT NOMINERA! 
Det är hög tid att nominera inför årsmötet den 30 januari 2021. 

Att representera Vänsterpartiet Malmö är ett ansvarsfullt uppdrag. 
Det är viktigt att hela partiföreningen är delaktig i processen fram 
till valen på årsmötet. Eftersom vi är en stor partiförening så känner 
valberedningen inte till alla medlemmar. Era nomineringar är därför 
viktiga för att få till de breda förslag vi vill ha, med god balans och 
representation gällande ålder, kön, bakgrund, kunskaper etc. 

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar, vad du 
nominera hen till och en kort motivering till: valberedningmalmo@
vansterpartiet.se

Har 
du frågor, 

undrar kring 
ett uppdrag 

eller processen går 
det bra att mejla 
valberedningen. 

3 Ordförande
3 Styrelse 
3 Revisorer 
3 Två ledamöter och en ersättare 
till föreningen Vänsterns hus 
3 Två ledamöter till Henry Lind-
bergs stiftelse
3 Styrelseordförande samt styrelse-
ledamöter i Zetkin Foundation AB.
3 Ombud till Vänsterpartiet Skånes 
årskonferens den XX i XX. Base-
rat på dagens medlemsantal har 
Vänsterpartiet Malmö 42 ombud. 
Antalet kan komma att justeras.

Revisor
Som revisor granskar du räkenskaper-
na och verksamheten. 

Ledamot föreningen 
 Vänsterns Hus
Som ledamot i styrelsen för föreningen 
Vänsterns Hus fattar beslut om förvalt-
ningen av fastigheten på Nobelvägen 
51. 

Ledamöter
i Henry Lindberg stiftelse
I Henry Lindbergs stiftelse delar man 
ut stipendier till aktiva medlemmar i 
arbetarrörelsen för utbildning eller 
forskning i syfte att stödja Vänsterpar-
tiet och för att skapa ett socialistiskt 
samhälle.

Ledamot i Zetkin Foundation
bolagsstyrelse
Som ledamot i denna styrelse är du med 
i arbetet för att utveckla och driva det 
digital verktyget Zetkin. Styrelsen fattar 
bland annat beslut om vilka priorite-
ringar som ska göras och besluta kring 
nya organisationer som vill använda 
Zetkin.

Ombud till Vänsterpartiet 
Skånes årskonferens
Vänsterpartiet Skånes årskonferens 
är partidistriktets högsta beslutande 
organ som bland annat fattar beslut 
om verksamhetsplan och budget samt 
genomför val till ordförande, styrelse, 
revisorer och valberedning. 

Valberedning föreslås 
av styrelsen
Se sidan 41.
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Vänsterpartiet Malmös nuvarande 
valpolicy antogs av årsmötet 2019. 
Beredning av “övriga anställningar”
Den nuvarande policyn slår fast 
hur valen till kommunalråd, po-
litiska sekreterare och övriga 
anställningar ska hanteras. Men 
i beredningsprocessen skiljer 
den mellan å ena sidan “kom-
munalråd och politiska sekrete-
rare” och å andra sidan “övriga 
anställningar”.

Kommunalråd och politiska sekre-
terare ska enligt policyn beredas av 
valberedningen, “på samma sätt som 
alla andra val till förtroendeuppdrag”. 
Den tredje punkten slår däremot fast 
att “Övriga anställningar inom partior-
ganisationen utlyses och rekryterings-
processen genomförs av styrelsen, som 
förelägger medlemsmötet sitt förslag 
för beslut enligt punkt 1.”

Vad som avses med “övriga anställ-
ningar” är oklart i den nuvarande 
policyn, och det enda som utifrån 
policyn finns att utgå från är att det 
inte är politiska sekreterare som avses. 
Styrelsen tolkar bestämmelsen som att 
formuleringen avser alla andra anställ-

ningar, och har följt den av årsmötet 
antagna policyn.

Styrelsen menar dock att detta inte 
är den bästa ordningen. Av bland annat 
detta skäl har styrelsen tagit fram ett 
förslag till ny, förtydligad valpolicy. 
Enligt detta förslag bereder styrelsen 
endast valet av anställningar som är 
kortare än tre månader.

Övriga ändringsförslag
Styrelsen har även utvärderat valpolicyn 
i sin helhet. Till följd av denna utvärde-

ring föreslås även andra förändringar 
av policyn för val.

Inom Vänsterpartiet Malmö arbetas 
det utifrån principen att val i så stor 
utsträckning som möjligt ska fattas 
av medlemmarna. Under en man-
datperiod väljs dock ett stort antal 
medlemmar till olika mindre uppdrag 
av andra instanser så som exempelvis 
styrelsen eller lilla kommunfullmäk-
tige. Principen är alltså inte absolut, 
utan innebär en avvägning mellan 
behovet av effektivitet och medlem-

Bakgrund till förslag       till ny valpolicy
marnas demokratiska intresse av 
inflytande över beslutet.

Oskriven regel
Vänsterpartiet Malmö har även en 
oskriven regel om att pläderingar emot 
kandidater inte tillåts på våra öppna 
möten. Denna regel finns för att förhin-
dra okamratlig ton och osakliga kom-
mentarer. Styrelsen ser ingen anledning 
till att ändra denna oskrivna regel men 
menar att det är viktigt att erkänna att 
det vid beslut om anställningar kan fin-
nas skäl emot kandidater som är viktiga 
att ta i beaktning. Skäl som inte skulle 
passa att lyftas på ett öppet möte. När 
dessa skäl inte kan lyftas öppet riskerar 
det leda till, vilket vi sett exempel på, att 
informationen istället sprids ryktesvägen 
via informella kanaler. Det riskerar även 
leda till att viktig information inte når de 
som ska fatta besluten. Dessa problem 
försvårar möjligheten för medlemmar att 
fatta beslut på ett jämställt sätt och med 
tillräckligt informationsunderlag.

Styrelsen är till sitt utformande en be-
gränsad grupp och behandlar återkom-
mande frågor av känslig natur. Detta gör 
att styrelsen lättare än ett medlemsmöte 
kan hantera känslig personinformation 
på ett respektfullt sätt. Därför föreslår 

styrelsen en ordning där styrelsen 
fattar det slutgiltiga beslutet av anställ-
ningar, vilket innebär att medlemmar 
ges möjligheten att inkomma med sina 
synpunkter, och en ordning där sty-
relsen kan ha en öppen diskussion om 
dessa. På detta sätt blir det möjligt att 
lyfta känsliga uppgifter inför ett sådant 
beslut.

Dessa argument kan framföras även 
inför val av förtroendeuppdrag så som 
kommunalråd, men styrelsen menar att 
dessa val är av en mycket tydligare poli-
tisk natur, och att grundprincipen att så 
många val som möjligt ska genomföras 
av medlemmarna är så pass viktig att 
dessa beslut även fortsatt ska ligga hos 
medlemmarna.

För att kompensera den förlust av 
direkt inflytande det innebär att med-
lemmarna inte direkt får välja vem som 
anställs föreslår styrelsen att medlem-
marna ges beslutanderätt över dessa 
anställningars inriktningar. 

På detta sätt får vi en ordning där de 
principiella och politiska besluten om 
anställningars inriktning tas på med-
lems- eller årsmöten. Vilka som slutli-
gen anställs beslutas av styrelsen efter 
beredning av valberedningen. Genom en 
sådan hantering får vi en process som 

är överskådlig och där känsliga person-
frågor kan diskuteras på ett respektfullt 
sätt, men där medlemmarna har makten 
att bestämma vad fokus ska vara för en 
anställning. 

Huvudförslag
Styrelsens huvudförslag, “förslag till 
ny policy för val, alternativ 1”, innebär 
alltså framförallt tre förändringar gent-
emot nuvarande förslag:

1. Ett förtydligande av hur det som 
tidigare kallades “övriga anställningar” 
bereds, så att styrelsen endast bereder 
valen av anställningar kortare än tre 
månader.

2. En bestämmelse införs om att med-
lemmarna beslutar om inriktning av 
anställningar som är minst tre månader 
långa.

3. Beslutet om vem som anställs fattas 
av styrelsen.

Om medlemmarna inte vill förflytta 
beslutanderätten över anställningarna, 
menar styrelsen att policyn ändå behö-
ver förtydligas avseende beredningen av 
val. Av detta skäl har styrelsen även lagt 
fram ett alternativt förslag till valpolicy, 
“alternativ 2”. 

Styrelsen har enhälligt ställt sig 
bakom alternativ 1. 
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socialistiska kampen. Det är bara tillsammans och över 

nationsgränserna som världen kan förändras - det finns 

mer som förenar människor än vad som skiljer oss åt.

 
För Malmövänstern är alla människors lika värde en 

grundläggande utgångspunkt. Detta innebär varje individs 

rätt att få leva som en hel och odelbar människa, oavsett 

klasstillhörighet, etnicitet, könsidentitet, sexuell läggning, 

ålder, religion, funktionalitet eller modersmål.

För oss ska Malmö vara en stad som välkomnar alla, en 

plats till skydd från krig, förtryck och orättvisor. Därför 

är etablering och integrering viktiga kommunalpolitiska 

frågor, segregation måste bekämpas varje dag.

2021 är det år då Malmövänstern på nytt gör internationell 

solidaritet till fokusområde. 
l Under hösten samlas partiföreningen kring det gemen-

samma temat internationell solidaritet.
l Våra kamrater i partier och organisationer i exil 

tillsammans med solidaritetsgrupper bjuds in till det 

gemensamma temat.
l Resurser ska avsättas för att återstarta det internatio-

nella utskottet.
l Även höstens utåtriktade arrangemang präglas av 

temat.
 
Organisationen

Utskott och grupper
Det mesta av medlemmarnas engagemang sker i våra 

grupper och utskott, framförallt de med sakpolitisk och 

geografisk inriktning. Där organiseras diskussions- och 

studiecirklar, kampanjer genomförs och politisk och ideo-

logisk utveckling äger rum. 
 
Arbetet med att tydliggöra gruppers mandat och ansvar 

fortsätter under året. Detta gäller inte minst arbetet mot 

informella maktstrukturer, där grupperna ska upprätt-

hålla ett löpande arbete för att sprida makt och ha en 

transparent och tydlig beslutsprocess. 
 
Samordningsgruppen har tillsatts av styrelsen ansvarar 

tillsammans med de anställda för stödet till utskott och 

grupper inom Vänsterpartiet Malmö. Under 2020 har 

Samordningsgruppen arbetat med att kartlägga behoven 

och förtydliga stödet till partiföreningens grupper och 

utskott, bland annat har det beslutats om mandat, ansvar 

och halvårsplaner för grupper och utskott, något som ska 

implementeras under 2021. 
 
Under året ska arbetet med att öka gruppers självgående 

prioriteras.  De grupper som inte är självgående ska få 

stöttning till att bli det och de som är det ska få stöd för att 

utveckla sin verksamhet ytterligare. Gruppers möjligheter 

att ta större ansvar för sina egna aktiviteter ska stärkas 

genom utbildningsinsatser och att mallar tas fram för att 

underlätta arbetet. Grupper ska involveras i kampanjer. 

Samordningsgruppen ska även främja samarbeten mellan 

grupper. Samordningsgruppen rapporterar löpande till 

styrelsen.
 
Partiföreningen behöver räkna med att även 2021 blir ett 

annorlunda år. Den rådande pandemin sätter sina spår och 

kräver ändrade vanor. Detta betyder inte på något sätt att 

Vänsterpartiet Malmö växlar ner, eller avstår från våra 

aktiviteter. Vi kommer behöva vara kreativa och pragma-

tiska för att på bästa sätt kunna stärka och utveckla vår 

organisation samtidigt som vi respekterar de restriktioner 

som råder. Tillsammans ser vi till att alla medlemmar, 

även de som tillhör riskgrupper, på ett säkert sätt kan vara 

delaktiga i våra aktiviteter.
l Samordningsgruppen fortsätter sitt arbete och kan 

även själva välja in personer i gruppen som inte ingår i 

styrelsen.
l Alla grupper arbetar för en stark internfeminism och 

ett internt spridande av ansvar.

Studier
Vänsterpartiet Malmös studier samordnas av Studieut-

skottet. För att fler ska ha möjlighet att ta initiativ och 

ansvar i vår partiförening behöver vi utbilda och stötta 

de aktivister som är intresserade av att ta större organi-

satoriskt ansvar. Under våren hålls en introducerande 

organisatörsutbildning som i omfång och tidskrav ska vara 

möjlig att gå även för medlemmar med heltidsjobb. Till 

dessa studier ska medlemmar från arbetarområden där 

Vänsterpartiet är svagare representerat prioriteras

 
Partiföreningen har många organisatörer som redan idag 

gör ett stort arbete för att driva kampanjer och ta tillvara 

på medlemmars engagemang. För att stötta och stärka dem 

arrangeras det under 2021 fördjupande punktutbildningar 

riktade till partiföreningens organisatörer, dessa hålls på 

teman som kommunikation, administration, organisering 

och Zetkin. Internfeminism och internantirasism ska ingå 

i utbildningarna. 
 
Studier för nya och för organisatörer prioriteras av 

partiföreningen centralt under året framför övriga studier. 

Enskilda eller gruppers initiativ för studier uppmuntras. 

l Organisatörsutbildningen hålls minst en gång under 

året.
l Samordningsgruppen ska i samarbete med studieut-

skottet arrangera vidareutbildningar riktade till organi-

satörer.

Nya medlemmar/aktivering

Det ska vara lätt att bli och vara medlem i Vänsterpartiet 

Malmö. Det ska finnas lättillgänglig information om 

studier, hur en engagerar sig i en arbetsgrupp och de som 

vill bli aktiva ska erbjudas att fylla i medlemsenkäten 

för att vi ska kunna rikta inbjudningar baserat på deras 

intresse. 
 
Vänsterpartiet Malmö ska erbjuda introduktion för nya 

medlemmar i olika former, som kvällsträffar, studiecirklar 

eller heldagskurser. Studierna ska vara utspridda över året, 

på olika veckodagar, för att möjliggöra för så många som 

möjligt att kunna gå studier. Dessa studier ska gå igenom 

Vänsterpartiets politik, hur vår verksamhet fungerar och 

hur en kan engagera sig i Vänsterpartiet Malmö.

 
l Nya medlemmar ska snabbt bli administrerade, kon-

taktade och registreras i våra kommunikationskanaler. 
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Inledning
Vänsterpartiet Malmö lämnar 2020 fast förvissade om 

att vår organisatoriska och politiska kraft behövs. Vi är 

en del av de Malmöbor som drabbas av den otillräckliga 

pandemipolitiken. Det är vi som går till jobbet när andra 

kan vara hemma, och det är vi som fortsätter kämpa för 

trygga anställningar och rimliga bostäder när pandemin 

råder. Vänsterpartiet Malmö har därför en viktig funktion 

i ett Malmö där den socialdemokratiskt ledda politiska 

ledningen inte bara överger sina ideal utan också ständigt 

söker samarbete högerut. I ett Sverige där de etablerade 

partierna trumfar över varandra i främlingsfientlighet, 

där brott och straff är viktigare än att skapa en rättvis 

skattepolitik och där företags och kapitalägares intressen 

går före folkflertalet.
 
Malmö, där segregationen ständigt förvärras, där arbets-

lösheten når skrämmande höjder, där bostadsbrist och 

hemlöshet har normaliserats och där våld i nära relatio-

ner är den främsta anledningen till orosanmälningar i 

staden. Där etablering av privata skolor och förskolor för 

de styrande partierna är viktigare än att på allvar ta tag i 

kriminalitet och ojämlikhet. 
 
För oss inom den socialistiska vänstern ska Malmö vara en 

stad som välkomnar alla, en plats till skydd från krig, för-

tryck och orättvisor. Etablering och integration är viktiga 

kommunalpolitiska frågor, segregation måste bekämpas 

varje dag. Genom internationell solidaritet verkar vi för 

alla länders rätt till demokratisering och till social och 

ekonomisk utveckling. Det är bara tillsammans och över 

nationsgränserna som världen kan förbättras.

 
Att ha en egen bostad är en mänsklig rättighet. Det stipu-

leras inte bara i grundlagen, Malmö Stad har dessutom 

skrivit under ett särskilt dekret, The Shift, att alla har rätt 

till en bostad. Det klarar de styrande i Malmö inte av att 

tillgodose, istället har de gjort sig beroende av byggbolag 

och fastighetsägare och pratar hellre om Malmö som en 

halvmiljonstad än att lösa hemlöshet och bostadsbrist.

De ekologiska kriserna har inte tagit paus under pande-

min. Handlingsutrymmet för att hindra utvecklingen 

krymper för varje år. Trots detta vägrar Malmös styrande 

ta sitt ansvar. Under 2021 fortsätter arbetet med stadens 

Miljöprogram, som sätter mål och ramar för kommunens 

miljöarbete de kommande 10 åren. Vänsterpartiet ska fort-

sätta driva på för att programmet blir verkligt effektivt och 

använda tillfället för att visa hur vår miljöpolitik urskiljer 

sig. Kampen för att få leva i ett tryggt och stabilt klimat 

sker nu.
 

Vi måste agera med kraft mot hur arbetsgivare totalt non-

chalerar vanliga människor. Vinster är för makthavarna 

och kapitalet viktigare än möjligheterna för flertalet att 

ha ett arbete att gå till, att leva på sin lön. I kampen mot 

försämringarna av anställningsskyddet visade vi att vi kan 

nå inte bara förändring, vi kan också nå nya medlemmar 

och sympatisörer. När vi tar gemensamma tag mot orättvi-

sorna, då får vi gehör.
 
Men striden om LAS är inte över. Hotet om att den S-ledda 

regeringen tillsammans med sina borgerliga bundsförvan-

ter kör över fackföreningarna kvarstår. Och snart kommer 

nästa landsomfattande strid, om att införa marknadshyror 

i nyproduktion, om att släppa marknadskrafterna lösa 

även för bostäder. I båda dessa frågor har vi folkopinionen 

på vår sida, och vi är redo.

Malmö är inte alls olik omvärlden utan präglas av utbredd 

rasism, könsförtryck och andra maktordningar. Malmö-

vänsterns politik och verksamhet måste därför genom-

syras av det vi säger att vi är – ett feministiskt, socialistiskt 

och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Det betyder 

att syftet med allt vi gör är att skapa ett samhälle utan 

förtryck och orättvisor. De formella, informella och andra 

förtryckande maktstrukturer som finns i samhället – och i 

vår organisation – måste bekämpas med alla medel.

 
Nu tar vi nya tag och samlas till kamp för en rättvis värld, 

för ett Malmö där vi visar att det går att vara solidariska. 

För Malmö är en stad med möjligheter. En stad där kultur 

och mångfald berikar och visar att öppenhet och tillit kan 

göra skillnad.

Låt oss göra 2021 till vårt år.
 
Ett gemensamt tema för hösten:
Internationell solidaritet 
 
Partiföreningen kommer under hösten arbeta utifrån ett 

gemensamt övergripande politiskt tema som kommer 

genomsyra hela verksamheten. Detta för att koppla utskott 

och grupper närmare varandra, men det är även ett sätt att 

samla partiföreningen och det görs med vetskapen att vår 

storlek är en styrka och att vi tillsammans kan göra reell 

skillnad. Samtidigt är det ett utmärkt verktyg att ge till 

grupper och utskott som behöver stabiliseras och stärkas, 

genom ett sammanhang, material och ideér till aktivitet. 

Styrelsen tar fram en kort handledning hur grupper och 

utskott kan arbeta med temat under hösten.

Malmö är en stad med människor från 184 nationaliteter 

och den övriga världen är bara en bro bort. Men fram-

förallt är internationell solidaritet en ledstjärna för den 
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Förslag till verksamhetsplan  
Vänsterpartiet Malmö 2021Som medlem kan du påverka hur 

Vänsterpartiet ska jobba 2021 
genom att skriva motioner, alltså 
förslag. Det är viktigt eftersom 
man bara kan ta beslut om sådant 
någon har skrivit en motion om. 
En motion kan handla om vad som 
helst, men den får inte se ut hur 
som helst. 

FYRA STEG TILL EN MOTION:
1, Först: en rubrik.
2, Sedan: en text som förklarar vad 
du vill och varför.  Det behöver inte 
vara långt.
3, Efter det avslutar du med ditt 
förslag, alltså yrkande, i form av 
att-satser.
4, Sist: underteckna.

VARFÖR ALLA
RADNUMMER?
När (om) vi diskuterar föränd-
ringar i förslaget till verksam-
hetsplan och valpolicy är rad-
numreringen till god hjälp. Det 
är ett enkelt sätt för alla att hitta 
och förstå vad i dokumentet 
som diskuteras. Använd numre-
ringen om du vill motionera om 
förändringar i verksamhetsplan 
eller valpolicy. 

MOTION
ÄR BRA  
– MOTIONERA 
MERA!
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Vänsterpartiet Malmös policy för val lägger det princi-
piella och politiska beslutet om anställningens inrikt-
ning på medlems- eller årsmöte. Vem som slutligen 
anställs beslutas av styrelsen efter beredning av valbe-
redningen. På detta sätt får vi en process som är över-
skådlig och där känsliga personfrågor kan diskuteras på 
ett respektfullt sätt, men där medlemmarna har makten 
att bestämma vad fokus ska vara för en anställning.  

En särskiljning görs mellan förtroendevalda, som 
representerar partiföreningens medlemmar, och 
anställda. Till gruppen förtroendevalda räknas även 
kommunalråd. Anställningar av politiska sekreterare 
hanteras på samma sätt som övriga anställningar inom 
partiföreningen.

1. Förtroendeuppdrag
a. Beredning av val
i. Valberedningen bereder val av förtroendeuppdrag, 
inklusive uppdrag som kommunalråd.
ii. Uppdragen ska utlysas med möjlighet för intressera-
de att själv anmäla sitt intresse eller att bli nominerade 
till uppdraget.
b. Beslutande instans
i. Vänsterpartiet Malmös val till förtroendeuppdrag, 
inklusive uppdrag som kommunalråd, skall ske på 
medlemsmöten.
ii. Finns det synnerliga skäl till att val av förtroende-
uppdrag skall ske i andra forum, som t.ex. styrelsen i 
eller fullmäktigegruppen, så skall beslut om undantag 
fattas, där skälet till att beslutet inte kunde tas på ett 
medlemsmöte skriftligen motiveras. Detta beslut ska 
sedan redovisas på nästkommande medlemsmöte.

2. Anställning, inklusive politisk 
sekreterare, som är minst tre månader lång
a. Beredning av val
i. Övergripande inriktning på anställning som är minst 
tre månader lång beslutas av partiföreningens medlem-
mar på års- eller medlemsmöte.
ii. Valberedningen bereder valet.
iii. Anställning ska utlysas med möjlighet för intres-
serade att själv anmäla sitt intresse eller att bli nomine-
rade till uppdraget.
b. Beslut av val
i. Styrelsen beslutar om anställning.
ii. Om tjänsten till någon del ska bestå av politiskt stöd 
till parlamentariker ska lilla fullmäktigegruppen få 
yttra sig innan styrelsen fattar beslut.

3. Anställning som är kortare än 
tre månader, samt tidsbegränsade vikariat
a. Beredning av val
i. Anställning som är kortare än tre månader samt tids-
begränsade vikariat bereds internt av styrelsen 
ii. Anställning ska, om det inte är uppenbart onödigt, 
utlysas med möjlighet för intresserade att själv anmäla 
sitt intresse eller att bli nominerade till uppdraget.
b. Beslutande instans
i. Anställning som är kortare än tre månader ska beslu-
tas av styrelsen. 

1. Beredning av val
a. Valberedningen bereder val till förtroendeuppdrag, 
politiska sekreterare och anställningar som är minst tre 
månader.
b. Styrelsen bereder val av anställning som är kortare än 
tre månader.
c. Uppdragen ska utlysas med möjlighet för intresserade 
att själva anmäla sitt intresse eller att bli nominerade till 
uppdraget.

2. Beslutande instans
a. Vänsterpartiet Malmös val till förtroendeuppdrag, 
politiska sekreterare och anställningar som är minst tre 
månader ska ske på medlemsmöten där alla medlemmar 
får möjlighet att delta i diskussionen och rösta.
b. Anställning som är kortare än tre månader ska be-
slutas av styrelsen. Detta beslut ska sedan redovisas på 
nästkommande medlemsmöte.
c. Finns det synnerliga skäl till att val skall ske i andra 
forum än ovan angivet, som t.ex. styrelsen i eller full-
mäktigegruppen, så skall beslut om undantag fattas, där 
skälet till att beslutet inte kunde tas på ett medlemsmöte 
skriftligen motiveras. Detta beslut ska sedan redovisas på 
nästkommande medlemsmöte.

Alternativ 1 Alternativ 2
Antaget av Vänsterpartiet Malmös årsmöte xxxx-xx-xx
Detta är Vänsterpartiet Malmös policy för val. Här regleras vilka instanser 
som beslutar om val av förtroendeuppdrag och anställningar, samt vilka 
instanser som bereder valen. 

Antaget av Vänsterpartiet Malmös årsmöte xxxx-xx-xx
Detta är Vänsterpartiet Malmös policy för val. Här regleras vilka instanser som 
beslutar om val av förtroendeuppdrag och anställningar, samt vilka instanser 
som bereder valen. Detta gäller val av förtroendeuppdrag, politiska sekreterare 
och anställningar. 

20 december 
Förhandsnomineringsstopp .

Det går fortfarande att nominera/
kandidera efter 20 december, men 
valberedningen kommer inte att ha 
möjlighet att bereda dessa nomine-
ringar på samma sätt.

Vill du nominera någon till styrel-
sen eller annan post? 
Skicka din nominering till valbered-
ningmalmo@vansterpartiet.se

Vill du nominera någon till valbe-
redningen? 
Skicka din nominering till malmo@
vansterpartiet.se.

 5 januari
Motionsstopp  

Vill du motionera? Skicka motioner 
till malmo@vansterpartiet.se
 
13 januari 
Motionssvar och  kompletterande 
handlingar kommer ut  
 
30 januari
Årsmöte

Viktiga datum

Det 
är hög tid att 

nominera kamra-
ter till valberedning 
inför årsmötet 2021. 

Skicka din nominering 
till malmo@vanster-

partiet.se
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socialistiska kampen. Det är bara tillsammans och över 
nationsgränserna som världen kan förändras - det finns 
mer som förenar människor än vad som skiljer oss åt.
 
För Malmövänstern är alla människors lika värde en 
grundläggande utgångspunkt. Detta innebär varje individs 
rätt att få leva som en hel och odelbar människa, oavsett 
klasstillhörighet, etnicitet, könsidentitet, sexuell läggning, 
ålder, religion, funktionalitet eller modersmål.
För oss ska Malmö vara en stad som välkomnar alla, en 
plats till skydd från krig, förtryck och orättvisor. Därför 
är etablering och integrering viktiga kommunalpolitiska 
frågor, segregation måste bekämpas varje dag.

2021 är det år då Malmövänstern på nytt gör internationell 
solidaritet till fokusområde. 
l Under hösten samlas partiföreningen kring det gemen-
samma temat internationell solidaritet.
l Våra kamrater i partier och organisationer i exil 
tillsammans med solidaritetsgrupper bjuds in till det 
gemensamma temat.
l Resurser ska avsättas för att återstarta det internatio-
nella utskottet.
l Även höstens utåtriktade arrangemang präglas av 
temat.
 
Organisationen

Utskott och grupper
Det mesta av medlemmarnas engagemang sker i våra 
grupper och utskott, framförallt de med sakpolitisk och 
geografisk inriktning. Där organiseras diskussions- och 
studiecirklar, kampanjer genomförs och politisk och ideo-
logisk utveckling äger rum. 
 
Arbetet med att tydliggöra gruppers mandat och ansvar 
fortsätter under året. Detta gäller inte minst arbetet mot 
informella maktstrukturer, där grupperna ska upprätt-
hålla ett löpande arbete för att sprida makt och ha en 
transparent och tydlig beslutsprocess. 
 
Samordningsgruppen har tillsatts av styrelsen ansvarar 
tillsammans med de anställda för stödet till utskott och 
grupper inom Vänsterpartiet Malmö. Under 2020 har 
Samordningsgruppen arbetat med att kartlägga behoven 
och förtydliga stödet till partiföreningens grupper och 
utskott, bland annat har det beslutats om mandat, ansvar 
och halvårsplaner för grupper och utskott, något som ska 
implementeras under 2021. 
 
Under året ska arbetet med att öka gruppers självgående 
prioriteras.  De grupper som inte är självgående ska få 
stöttning till att bli det och de som är det ska få stöd för att 
utveckla sin verksamhet ytterligare. Gruppers möjligheter 
att ta större ansvar för sina egna aktiviteter ska stärkas 
genom utbildningsinsatser och att mallar tas fram för att 
underlätta arbetet. Grupper ska involveras i kampanjer. 
Samordningsgruppen ska även främja samarbeten mellan 
grupper. Samordningsgruppen rapporterar löpande till 
styrelsen.
 
Partiföreningen behöver räkna med att även 2021 blir ett 

annorlunda år. Den rådande pandemin sätter sina spår och 
kräver ändrade vanor. Detta betyder inte på något sätt att 
Vänsterpartiet Malmö växlar ner, eller avstår från våra 
aktiviteter. Vi kommer behöva vara kreativa och pragma-
tiska för att på bästa sätt kunna stärka och utveckla vår 
organisation samtidigt som vi respekterar de restriktioner 
som råder. Tillsammans ser vi till att alla medlemmar, 
även de som tillhör riskgrupper, på ett säkert sätt kan vara 
delaktiga i våra aktiviteter.
l Samordningsgruppen fortsätter sitt arbete och kan 
även själva välja in personer i gruppen som inte ingår i 
styrelsen.
l Alla grupper arbetar för en stark internfeminism och 
ett internt spridande av ansvar.

Studier
Vänsterpartiet Malmös studier samordnas av Studieut-
skottet. För att fler ska ha möjlighet att ta initiativ och 
ansvar i vår partiförening behöver vi utbilda och stötta 
de aktivister som är intresserade av att ta större organi-
satoriskt ansvar. Under våren hålls en introducerande 
organisatörsutbildning som i omfång och tidskrav ska vara 
möjlig att gå även för medlemmar med heltidsjobb. Till 
dessa studier ska medlemmar från arbetarområden där 
Vänsterpartiet är svagare representerat prioriteras
 
Partiföreningen har många organisatörer som redan idag 
gör ett stort arbete för att driva kampanjer och ta tillvara 
på medlemmars engagemang. För att stötta och stärka dem 
arrangeras det under 2021 fördjupande punktutbildningar 
riktade till partiföreningens organisatörer, dessa hålls på 
teman som kommunikation, administration, organisering 
och Zetkin. Internfeminism och internantirasism ska ingå 
i utbildningarna. 
 
Studier för nya och för organisatörer prioriteras av 
partiföreningen centralt under året framför övriga studier. 
Enskilda eller gruppers initiativ för studier uppmuntras. 
l Organisatörsutbildningen hålls minst en gång under 
året.
l Samordningsgruppen ska i samarbete med studieut-
skottet arrangera vidareutbildningar riktade till organi-
satörer.

Nya medlemmar/aktivering
Det ska vara lätt att bli och vara medlem i Vänsterpartiet 
Malmö. Det ska finnas lättillgänglig information om 
studier, hur en engagerar sig i en arbetsgrupp och de som 
vill bli aktiva ska erbjudas att fylla i medlemsenkäten 
för att vi ska kunna rikta inbjudningar baserat på deras 
intresse. 
 
Vänsterpartiet Malmö ska erbjuda introduktion för nya 
medlemmar i olika former, som kvällsträffar, studiecirklar 
eller heldagskurser. Studierna ska vara utspridda över året, 
på olika veckodagar, för att möjliggöra för så många som 
möjligt att kunna gå studier. Dessa studier ska gå igenom 
Vänsterpartiets politik, hur vår verksamhet fungerar och 
hur en kan engagera sig i Vänsterpartiet Malmö.
 
l Nya medlemmar ska snabbt bli administrerade, kon-
taktade och registreras i våra kommunikationskanaler. 
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Inledning
Vänsterpartiet Malmö lämnar 2020 fast förvissade om 
att vår organisatoriska och politiska kraft behövs. Vi är 
en del av de Malmöbor som drabbas av den otillräckliga 
pandemipolitiken. Det är vi som går till jobbet när andra 
kan vara hemma, och det är vi som fortsätter kämpa för 
trygga anställningar och rimliga bostäder när pandemin 
råder. Vänsterpartiet Malmö har därför en viktig funktion 
i ett Malmö där den socialdemokratiskt ledda politiska 
ledningen inte bara överger sina ideal utan också ständigt 
söker samarbete högerut. I ett Sverige där de etablerade 
partierna trumfar över varandra i främlingsfientlighet, 
där brott och straff är viktigare än att skapa en rättvis 
skattepolitik och där företags och kapitalägares intressen 
går före folkflertalet.
 
Malmö, där segregationen ständigt förvärras, där arbets-
lösheten når skrämmande höjder, där bostadsbrist och 
hemlöshet har normaliserats och där våld i nära relatio-
ner är den främsta anledningen till orosanmälningar i 
staden. Där etablering av privata skolor och förskolor för 
de styrande partierna är viktigare än att på allvar ta tag i 
kriminalitet och ojämlikhet. 
 
För oss inom den socialistiska vänstern ska Malmö vara en 
stad som välkomnar alla, en plats till skydd från krig, för-
tryck och orättvisor. Etablering och integration är viktiga 
kommunalpolitiska frågor, segregation måste bekämpas 
varje dag. Genom internationell solidaritet verkar vi för 
alla länders rätt till demokratisering och till social och 
ekonomisk utveckling. Det är bara tillsammans och över 
nationsgränserna som världen kan förbättras.
 
Att ha en egen bostad är en mänsklig rättighet. Det stipu-
leras inte bara i grundlagen, Malmö Stad har dessutom 
skrivit under ett särskilt dekret, The Shift, att alla har rätt 
till en bostad. Det klarar de styrande i Malmö inte av att 
tillgodose, istället har de gjort sig beroende av byggbolag 
och fastighetsägare och pratar hellre om Malmö som en 
halvmiljonstad än att lösa hemlöshet och bostadsbrist.

De ekologiska kriserna har inte tagit paus under pande-
min. Handlingsutrymmet för att hindra utvecklingen 
krymper för varje år. Trots detta vägrar Malmös styrande 
ta sitt ansvar. Under 2021 fortsätter arbetet med stadens 
Miljöprogram, som sätter mål och ramar för kommunens 
miljöarbete de kommande 10 åren. Vänsterpartiet ska fort-
sätta driva på för att programmet blir verkligt effektivt och 
använda tillfället för att visa hur vår miljöpolitik urskiljer 
sig. Kampen för att få leva i ett tryggt och stabilt klimat 
sker nu.
 

Vi måste agera med kraft mot hur arbetsgivare totalt non-
chalerar vanliga människor. Vinster är för makthavarna 
och kapitalet viktigare än möjligheterna för flertalet att 
ha ett arbete att gå till, att leva på sin lön. I kampen mot 
försämringarna av anställningsskyddet visade vi att vi kan 
nå inte bara förändring, vi kan också nå nya medlemmar 
och sympatisörer. När vi tar gemensamma tag mot orättvi-
sorna, då får vi gehör.
 
Men striden om LAS är inte över. Hotet om att den S-ledda 
regeringen tillsammans med sina borgerliga bundsförvan-
ter kör över fackföreningarna kvarstår. Och snart kommer 
nästa landsomfattande strid, om att införa marknadshyror 
i nyproduktion, om att släppa marknadskrafterna lösa 
även för bostäder. I båda dessa frågor har vi folkopinionen 
på vår sida, och vi är redo.

Malmö är inte alls olik omvärlden utan präglas av utbredd 
rasism, könsförtryck och andra maktordningar. Malmö-
vänsterns politik och verksamhet måste därför genom-
syras av det vi säger att vi är – ett feministiskt, socialistiskt 
och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Det betyder 
att syftet med allt vi gör är att skapa ett samhälle utan 
förtryck och orättvisor. De formella, informella och andra 
förtryckande maktstrukturer som finns i samhället – och i 
vår organisation – måste bekämpas med alla medel.
 
Nu tar vi nya tag och samlas till kamp för en rättvis värld, 
för ett Malmö där vi visar att det går att vara solidariska. 
För Malmö är en stad med möjligheter. En stad där kultur 
och mångfald berikar och visar att öppenhet och tillit kan 
göra skillnad.

Låt oss göra 2021 till vårt år.
 
Ett gemensamt tema för hösten:
Internationell solidaritet 
 
Partiföreningen kommer under hösten arbeta utifrån ett 
gemensamt övergripande politiskt tema som kommer 
genomsyra hela verksamheten. Detta för att koppla utskott 
och grupper närmare varandra, men det är även ett sätt att 
samla partiföreningen och det görs med vetskapen att vår 
storlek är en styrka och att vi tillsammans kan göra reell 
skillnad. Samtidigt är det ett utmärkt verktyg att ge till 
grupper och utskott som behöver stabiliseras och stärkas, 
genom ett sammanhang, material och ideér till aktivitet. 
Styrelsen tar fram en kort handledning hur grupper och 
utskott kan arbeta med temat under hösten.
Malmö är en stad med människor från 184 nationaliteter 
och den övriga världen är bara en bro bort. Men fram-
förallt är internationell solidaritet en ledstjärna för den 
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för att arbetet implementeras och att strategier finns till-
gängliga men det krävs också att alla medlemmar i andra 
typer av ledande positioner tar ansvar för att detta sker. 
 
I detta är gruppen ”Samordnare mot informella makt-
strukturer” (SIM), som tillsattes förra verksamhetsåret, 
viktig och de ska fortsätta sitt arbete under 2021. Gruppen 
kommer under året också att utökas till att inkludera fler 
medlemmar i organisationen som inte sitter i styrelsen. 
Gruppens ansvar är att vara samordnande, inhämta infor-
mation om de informella maktstrukturer som finns och 
analysera verksamheten. Gruppen kan också fungera som 
ett stöd och bollplank för grupper och utskott i det arbetet. 
Den feministiska och antirasistiska strategi som utarbe-
tats av SIM och förväntas antas av ett medlemsmöte ska 
genomsyra verksamhetsårets arbete och kunna användas 
av medlemmar, utskott, grupper och styrelse. 
 
Internfeminism är en stor del av arbetet mot informella 
maktstrukturer och separatistiska rum är ett sätt att 
utarbeta strategier och att som kvinnor och ickebinära att 
stärka varandra. Under verksamhetsåret kommer därför 
arbetet med det att prioriteras ytterligare. Separatistiska 
förmöten ska hållas på styrelsens heldagsmöten, separatis-
tiska förträffar ska genomföras på minst tre medlemsmö-
ten och antalet tillfällen för separatistiska träffar för kvin-
nor och ickebinära ska öka. Innehållet i de separatistiska 
träffarna kommer under året att utarbetas mer och det med 
hjälp av bland annat den internfeministiska handbok som 
Vänsterpartiet tagit fram. 
 
Könsfördelningen i vår organisation är på god väg och det 
är viktigt att det på samtliga nivåer och i samtliga arbets-
grupper, stadsdelsgrupper och utskott fortsätter att vara 
en prioritering att ha en jämn könsfördelning på ansvars-
poster. 
 
En väldigt viktig del i arbetet mot informella maktstruktu-
rer är att vi har tilltro till de formella maktstrukturer vårt 
parti har. Formella maktstrukturer och ordentlig formalia 
finns för att motverka att informell makt uppstår. Genom 
att ha formalia som regel ger vi alla medlemmar möjlighet 
att delta i vår verksamhet på samma villkor. Detta kräver 
förstås att tid läggs på att förklara och låta medlemmar 
sätta sig in i hur det fungerar.  
 
En handbok tas fram under året som kompletterar ”Den 
internfeministiska handboken” framtagen av partiets 
nationella nätverk Kvinnors organisering. Den ska kunna 
användas som stöd i arbetet mot informella maktstruktu-
rer av utskott, grupper, styrelsen och medlemmar 

Samarbeten

Ung Vänster
Ung Vänster är en särskilt viktig samarbetsorganisation 
för Vänsterpartiet. Dels av strategiska skäl för partiets 
långsiktiga utveckling, men framförallt på grund av det 
egenvärde som finns i ungas organisering. 
Det finns mycket som Ung Vänster kan bidra med till 
Vänsterpartiets arbete med andra perspektiv. När parti-
föreningen på olika nivåer ska ordna ideologiska studier 

ska, förutom medlemmar i Vänsterpartiet och andra 
organisationer, Ung Vänster vara en av de organisationer vi 
vänder oss till. Med hjälp av dem kan vi få pålästa förelä-
sare som har kunskap om olika ideologiska perspektiv. 
Vänsterpartiet kan stötta Ung Vänsters arbete på flera 
sätt, och vi ska vara inlyssnande i vilka behov Ung Vänster 
har av stöd från partiföreningen. När vi genomför projekt 
tillsammans strävar vi efter ömsesidigt inflytande i hela 
processen.

ViSK (Kyrkovalet)
Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) är sedan tidigare en 
organisation vi har samarbete med och detta ska fortsätta. 
I år är det kyrkoval och partiföreningen kommer att vara 
med och kampanja för att ViSK ska få många röster. 
 
Det är inte alltid människor vet om att kyrkovalet närmar 
sig, därför är det ett bra tillfälle för oss att nå ut till folk 
och informera om det och vänsterns politik. Att aktivt delta 
i kampanjandet för kyrkovalet ger oss som partiförening 
också en möjlighet att komma igång inför valkampanjen 
2022. 
l Vänsterpartiet Malmö deltar i VISK:s kampanj inför 
kyrkovalet.
l De som driver kampanjen uppmanas inkomma med 
äskanden och beskrivningar av behov.

Poeten på Hörnet
Poeten på Hörnet är numera en del av vår partiförening, 
även om den också arbetar bredare med andra organisa-
tioner och kulturverksamheter. Under verksamhetsåret 
ska samarbetet mellan de medlemmar som är involverade i 
arbetet med Poeten på Hörnet och styrelsen och arbetslag 
stärkas. 
 
Poeten på Hörnet fyller en viktig funktion i att samla fler 
olika grupper av människor än vad vi som partiförening 
annars hade gjort. Lokalen ska under verksamhetsåret, 
förutom den kulturverksamhet som arbetats fram, använ-
das på ett strategiskt effektivt sätt för partiföreningen att 
nå ut till fler människor.  

Studentorganisering
På grund av nedläggningen av Vänsterns Studentförbund 
har en ny studentgrupp startats i Malmö. Studenter i Mal-
mö är en stor grupp och partiföreningen behöver satsa på 
att inleda samarbeten med den nybildade organisationen.
Partiföreningen ska under verksamhetsåret dels arbeta 
för att vara organisationen behjälpliga med rent praktiska 
saker men framförallt ska vi vara en del i att lotsa studenter 
i partiföreningen till Vänsterstudenterna. 

Zetkin Foundation AB
Vänsterpartiet Malmö äger Zetkin Foundation AB. Vän-
sterpartiet Malmö utövar sitt formella inflytande över 
företaget via dess bolagsstämma, till vilken Vänsterpartiet 
Malmös styrelse väljer minst en person att representera 
partiföreningen. Där agerar partiföreningens representant 
utifrån årsmötets beslut. 
 
Rörelsernas röst i parlamenten
Vänsterpartiet Malmö är ett parti av aktivister, med en tyd-
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l Studieutskottet ansvarar för att ordna löpande och 
varierade introduktionsstudier.
l Medlemsutskottet ansvarar för att nya medlemmar 
rings kontinuerligt, välkomnas och erbjuds engagemang.
l Nya medlemmar ska bli erbjudna att fylla i vår medlem-
senkät och svaren ska följas upp.
l Medlemsgruppen ansvarar för att intresserade med-
lemmar slussas till relevanta utskott.

Medlemsmöten och årsmöte
Det är vid medlemsmöten och årsmötet som Vänsterpartiet 
Malmös medlemmar kan samlas och fatta gemensamma 
beslut. Detta är viktiga möten och alla medlemmar ska 
ha möjlighet att delta på samma villkor. Därför ska vi ha 
genomgång av mötesformalia inför varje medlems- och 
årsmöte. Styrelsen har tillsatt en medlemsmötesgrupp, 
som även kan välja in medlemmar som inte sitter i styrel-
sen. Medlemsmötesgruppen ansvarar för att genomföra 
medlemsmöten.
l Styrelsen ansvarar för att minst sex medlemsmöten 
sker under året. Mötena ska kallas till i god tid, i flertalet av 
våra kanaler, som minst via e-post.
l Medlemsmötesgruppen, som kan välja in medlemmar 
som inte sitter i styrelsen arbetar med att planera och 
genomföra medlemsmöten, bestående av såväl personer 
ur styrelsen som andra i partiföreningen. Medlemsmötes-
gruppen har också ett särskilt ansvar för mobilisering av 
deltagare till medlemsmötena.
l Alla styrelseledamöter ska i så stor utsträckning som 
möjligt delta på medlemsmöten.
l Senast en vecka innan ett medlemsmöte ska dagord-
ning och handlingar finnas ute på hemsidan. Vid val ska 
valberedningens förslag presenteras på hemsidan innan 
mötet.
l Sammankallande i grupper och utskott ansvarar för att 
de tar upp varje medlemsmöte med sina medlemmar.
l Medlemsmöten ska innehålla genomgång av formalia 
och i övrigt utformas med struktur och på ett sådant sätt 
att alla ges goda förutsättningar att delta jämlikt.
l På varje medlemsmöte ska styrelsen lämna en kort 
rapport om sitt arbete och vad som är aktuellt i partiför-
eningen.
l Våra parlamentariker ska ges utrymme på medlems-
möten att rapportera, svara på frågor och hämta in idéer 
för det parlamentariska arbetet.
l Stora fullmäktige och lilla fullmäktige fördelar inom 
sig ansvar för att vara representerade på alla medlems-
möten.
l Styrelsen ska planera årsmötet så att grupper ges minst 
tre helgfria veckor att träffas och diskutera motioner innan 
motionsstopp.

Styrelsen
Styrelsens roll är att leda organisationen mellan dess års-
möten och styrelsen är kollektivt ansvarig för att verksam-
hetsplanen genomförs. Styrelsen ska vara väl represente-
rad på våra aktiviteter och arbeta med att involvera fler i 
föreningens löpande arbete.

Styrelsen ska vara en arbetande styrelse och ha möten 
kontinuerligt över året, och dela på ansvar under och 
mellan sina möten. För att hinna med att genomföra allt 

i verksamhetsplanen under ett verksamhetsår, behöver 
styrelsen hålla hög fart från början. För att direkt komma 
igång med ett effektivt styrelsearbete ska styrelsen inleda 
året med ett internat tillsammans med arbetslaget, där det 
ska fokuseras på att etablera ett gott arbetssätt internt och 
tillsammans med de anställda.
Styrelsen ska i början på året tillsammans med de heltids-
arvoderade ha ett internat.
l Styrelsen ska gå en styrelseutbildning där det ska gås 
igenom mötesformalia, förväntningar på styrelsearbetet, 
arbete mot informella maktstrukturer och arbetsgivaran-
svar. Det ska arbetas aktivt med att fortbilda styrelsen.
l Styrelsen ska i början av verksamhetsåret genomgå en 
obligatorisk utbildning med fokus på att öka sin kunskap 
kring olika former av förtryck och maktstrukturer.
l Styrelsen ska rapportera kontinuerligt om vad som 
gåtts igenom på styrelsemöten och vad styrelsen arbetar 
med. Medlemmar ska ha tillgång till dessa rapporter.
l Styrelsen ska internt utse ett Arbetsutskott (AU) som 
ses och tar beslut mellan styrelsemöten.
l Styrelsen ska fördela ansvarsområden inom sig och 
fördela ansvar för olika delar av verksamhetsplanen.
l Styrelsen ska anta en ordning för signering och arki-
vering av protokoll, attestering, årsplanering och andra 
rutiner som bedöms nödvändiga för sitt arbete. 

Arbetslaget
Vänsterpartiet Malmös anställda utgör stommen i parti-
föreningens dagliga arbete, och möjliggör medlemmars 
engagemang, aktivism och organisering. Arbetslaget 
bestående av två politiska sekreterare, en föreningssekre-
terare och två kommunalråd arbetar utifrån årsmötets, 
medlemsmötens, styrelsens och kommunfullmäktige-
gruppens beslut. Arbetslaget har ett omfattande och 
viktigt, praktiskt och politiskt mandat.
l Styrelsen arbetsleder och har ansvar för den fysiska 
och psykosociala arbetsmiljön för arbetslaget. 
l Medarbetarsamtal med de anställda ska genomföras 
minst en gång per år, med styrelseledamöter som har en 
kontinuerlig dialog med de anställda.
l Styrelsen ska arbeta för att få en tydlighet och kon-
tinuitet i sitt arbetsgivaransvar och se över möjligheten 
att erbjuda utbildning för styrelseledamöter som saknar 
erfarenhet av arbetsgivararbete.
l Styrelsen ska tillsammans med arbetslaget utse en eller 
flera kontaktpersoner mellan arbetslaget och styrelsen.
l De heltidsarvoderade har arbetsplatsträffar (APT) en 
gång i månaden och veckoplaneringsträffar regelbundet.

Informella maktstrukturer
Vänsterpartiet är inte en isolerad ö i ett hav av förtryck. 
De maktstrukturer som finns och reproduceras i samhället 
reproduceras också inom vår egen organisation. Det är 
allas vårt ansvar att arbeta för att motverka dessa struktu-
rer och hitta vägar för det. 
 
Partiföreningen ska genomgående utgå från ett klass-, 
feministiskt och antirasistiskt perspektiv i all verksamhet. 
Det kan handla om tillsättande av grupper, val av föreläsa-
re och var vi prioriterar att organisera, men det innefattar 
också arbete med att göra verksamheten tillgänglig för 
alla, oavsett bakgrund.  Styrelsen har det yttersta ansvaret 
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Lilla fullmäktigegruppen har nu arbetat tillsammans under 
drygt två år. Deras arbetsformer utvecklas efter behov.
l Lilla KF träffas veckan innan KF för att diskutera vårt 
agerande i KF och fördela debatterna, kallelse skickas för 
kännedom till Stora fullmäktigegruppen och styrelsen.
l Lilla KF ska arbeta med att synliggöra alla våra leda-
möter och ersättare, genom att synliggöra alla i motioner, 
enkla frågor och pressmeddelanden.
l Inför varje kommunstyrelsemöte skickas dagordningen 
ut till Lilla KF som kan komma med synpunkter till våra 
KS-representanter.
l Lilla KF ska prioritera ideologiska debatter i kom-
munfullmäktige för att på så sätt synliggöra de politiska 
alternativen i kommunalpolitiken.

Motioner, enkla frågor och interpellationer
Partiföreningens grupper och utskott kan involveras mer 
i det kommunalpolitiska arbetet och motionsskrivandet. 
Nämndspolitikerna är viktiga i detta arbete då de kan se 
behoven i respektive verksamhet. När vi formulerar motio-
ner ska vi tänka på att de kan förankras och utarbetas till-
sammans med föreningar, organisationer och fackförbund. 
Motioner kan med fördel kopplas till partiets kampanjer 
och aktuella arrangemang. Ambitionen är att lägga minst 
en enkel fråga eller interpellation vid varje KF kring någon 
aktuell fråga. 

Plan för budgetarbetet i kommunen 
Tiden att ta fram vår årliga budget är som alltid knapp, 
men i och med att vi är i opposition sker inga förhandlingar 
med andra partier. Den kommunala budgeten för 2022 ska 
beslutas den 17-18 november 2021. Det är lilla fullmäktige-
gruppens ansvar att ta fram ett förslag till budgetalternativ 
efter diskussion inom styrelsen och Stora fullmäktigegrup-
pen.

Regionpolitiken och V Malmö
Många delar av regionpolitiken påverkar malmöbor, inte 
minst sjukvård och kollektivtrafik. Partiföreningen ska i 
den mån det är möjligt vara med och driva de regionpoli-
tiska frågor som Vänsterpartiet i Region Skåne tar fram. 
Det kan handla om kampanjer och flygbladsutdelningar, 
att sprida debattartiklar eller att ha kontakt med Vän-
sterpartiets ledamöter i regionfullmäktige. Utskott och 
grupper uppmanas att bjuda in regionens parlamentariker 
för studier och liknande. Styrelsen kommer under året 
ansvara för att kontakten och samarbetet finns och möjlig-
göra för intresserade medlemmar att vara med och påverka 
regionpolitiken. 
 
Kommunikation 
I enlighet med Verksamhetsplan 2020 har en kommuni-
kationsstrategi tagits fram. Denna ska nu implementeras i 
organisationen men också kompletteras.
 
Fördelning av ansvar:
l Styrelsen har ansvar att ta fram en årsplan för partiför-
eningens kommunikationsarbete
l Arbetslaget hanterar och utför det dagliga kommunika-
tionsarbetet
l Kommunikationsgruppen analyserar och komplet-
terar. Tillsammans med arbetslaget görs kontinuerliga 

uppföljningar. Kommunikationsgruppen ansvarar för 
förankringen av kommunikationsstrategin och dess delar i 
partiföreningen samt fungerar som stöd och support.
 
Under 2021 ska styrelsen ta fram en uppdaterad version 
av kommunikationsstrategin, i samverkan med kommu-
nikationsgruppen och arbetslaget. Styrelsen har också till 
uppgift att prioritera mellan de fyra typerna av kommuni-
kationsinsatser som beskrivs i kommunikationsstrategin; 
opinionsbildning-röstmaximering-medlemsvärvning- ak-
tivering
 
Under 2021 ska det prioriteras av kommunikationsgruppen 
att:
l ta fram mallar och grafiska manualer för alla använda 
plattformar
l utveckla och underhålla bilddatabasen
l utveckla och underhålla kunskapsdatabasen
l grupper, utskott, parlamentariker m fl ska informeras 
stöd och support.
 
Kommunikationsstrategin behöver även kompletteras. 
Framförallt ska V Malmös ”identitet” i kommunikations-
arbetet beskrivas men också hur vi interagerar i sociala 
medier. Riktlinjer kring språk/tonalitet, estetik och visuellt 
uttryck är nödvändiga.
En större workshop ska under året genomföras för att ta 
fram underlag.
 
Under året kommunicerar vi internt och externt genom
l V Malmös hemsida – ska under året uppdateras och 
göras mer tillgänglig och sökbar
l Nyhetsbrev – skickas regelbundet till samtliga medlem-
mar via e-post
l Folkviljan – redaktionen lägger fram en utgivningsplan 
för hela året till styrelsen, med plan för att publiceras sex 
gånger per år varav tre ska planeras inför 8 mars, 1 maj och 
årsmötet 2022, distribueras till medlemmarna via post och 
digitalt.
l ViM (Vänstern i Malmö) – ges ut minst tre gånger under 
året varav ett nummer inför 1 maj och ett i samband med 
Malmö Stads budgetdiskussioner.
 
V Malmös kommunala förtroendevalda har ett särskilt 
ansvar att kommunicera sin politik.  Initiativ i de kommu-
nala nämnderna och i kommunfullmäktige ska regelbundet 
och på ett strukturerat sätt kommuniceras till V Malmös 
medlemmar och i förekommande fall även externt. Dess-
utom har alla med förtroendeuppdrag ett eget ansvar att på 
olika sätt och i olika kanaler sprida kunskap och informera 
om de politiska frågor som rör respektive uppdrag. Det 
ska inte vara möjligt att sammanblanda Vänsterpartiets 
ståndpunkter med andra partiers och av detta skäl ska vi 
alltid synliggöra våra politiska ståndpunkter i de parla-
mentariska församlingarna genom särskilda yttranden 
eller reservationer i viktiga frågor. 
 
Den kommunalpolitiska gruppen använder V Malmös 
hemsida och sociala medier för att öka kommunikationen 
kring kommunalpolitiken. Folkviljan och partiföreningens 
nyhetsbrev används för information om det kommunalpo-
litiska arbetet. 
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lig koppling både ideologiskt och genom våra medlemmar 
till flera andra viktiga rörelser. 
 
När vi talar om att Vänsterpartiet är rörelsens röst i parla-
mentet innebär det två saker.
För det första måste vi vara lyhörda gentemot, stötta och 
agera möjliggörare för de utomparlamentariska rörelser 
som står oss nära. För det andra ska Vänsterpartiet vara 
en naturlig plats att organisera sig för den som vill påverka 
politiken i Malmös parlament.

Kontakt med Malmös rörelser
Vänsterpartiet Malmö har relationer till många olika grup-
per i Malmö. Det kan handla om allt från stora folkrörelse-
institutioner som Hyresgästföreningen och fackfören-
ingsrörelsen, till klimatrörelsen, Malmös väletablerade 
asylrörelser, exilrörelser och nya nätverk och grupper som 
samlas kring lokala frågor. Många av våra medlemmar är 
engagerade i dessa närstående organisationer, vilket är en 
värdefull resurs. En vänsterpartist som inte är aktiv inom 
partiet, men är aktiv i facket, miljörörelsen eller en kvin-
nojour är också en aktiv vänsterpartist. Detta engagemang 
är något vi ska uppmuntra.

Vänsterpartiet Malmö strävar efter att vara rörelsens röst 
i parlamenten, och detta kräver att vi bygger upp och bibe-
håller kontakter såväl till medborgare och medlemmar som 
till närliggande organisationer. Ett viktigt led i detta arbete 
är att våra parlamentariker har regelbundna kontakter 
med de för parlamentarikerns uppdrag relevanta fackför-
bund och andra intresseorganisationer. 

Våra kontakter till rörelser i andra länder, såväl genomde-
ras svenska avdelningar och stödnätverk i Sverige som ge-
nom vår direktkontakt till dem, är något att vårda och vara 
stolt över. Den internationella solidariteten är grundvalen 
för vår politiska rörelse och en viktig del i vårt politiska ar-
bete är att lyfta organisationer som vi kan hjälpa, och som 
inspirerar oss. Under hösten kommer vi hålla en internatio-
nell kampanj för att belysa internationell politik så som den 
Palestinska frågan, vi ska inte normalisera ockupationen 
och detta arbete ska vara en central del av kampanjen

Det är viktigt att knyta fler allianser, men också att 
upprätthålla dem som redan finns. För att skapa tätare 
relationer och förebygga sårbarheter är det viktigt att 
relationer i så stor utsträckning som möjligt inte baseras på 
enskilda personer i partiet, utan att vi aktivt arbetar med 
att involvera fler.
l Styrelsen ansvarar för att kontakter med andra 
organisationer, grupper och arbetsplatser upprättas och 
upprätthålls på ett strukturerat vis.
l Styrelsen väljer under året strategiskt ut organisationer 
att kontakta.
l Vid organisations- och arbetsplatsbesök ska vi efter-
sträva att involvera såväl parlamentariker, styrelseföreträ-
dare och aktivister från andra delar av partiföreningen.
l Parlamentariker och utskott som inleder samarbeten 
eller genomför besök hos andra organisationer ska infor-
mera styrelsen i så god tid som möjligt.
l Under slutet av våren kommer vi hålla en internationell 
kampanj.

l Parlamentariker ansvarar för att upprätthålla kontak-
ter med för sitt uppdrag relevanta fackförbund

Organisation och parlament
Vänsterpartiet är unikt i att vi är ett parti som i lika stor 
utsträckning ser vikten av både politisk organisering och 
parlamentariskt arbete. Under året ska vi arbeta med att 
utveckla det samspelet.

Kommunpolitiken
Vänsterpartiet är det enda socialistiska, antirasistiska, 
ekologiska och feministiska partiet i Malmö kommunfull-
mäktige. Vi har en oppositionsroll i kommunpolitiken. I 
kommunfullmäktige har de borgerliga och SD majoritet. 
Styret av kommunen består av S och L, med budgetstöd av 
MP.

Utveckla politiken
Förtroendevalda inom kommunalpolitiken har ett särskilt 
uppdrag att konkretisera den politiska inriktningen som 
beslutats för V Malmö. Som stöd och för förankring ska 
utskott och arbetsgrupper involveras i partiföreningens 
kommunalpolitiska verksamhet. På samma sätt ska utskott 
och grupper involvera relevanta parlamentariker i sitt 
arbete.
 
Förtroendevalda inom kommunalpolitiken har ett ägar-
skap och ansvar i utvecklingen V Malmös politiska plattfor-
mar för hur och när de agerar i de olika politiska försam-
lingarna. De förutsätts arbeta självständigt men har också 
ett ansvar att utveckla sitt politiska område för V Malmö.
 
l Våra parlamentariker ska ha en öppen och kontinuerlig 
dialog med relevanta utskott inom partiföreningen
l Våra parlamentariker ska delta på Stora fullmäktige-
gruppens möten
l Utskotten ska involvera relevanta parlamentariker i sitt 
arbete.
 
Stora fullmäktigegruppen
Under året kommer utbildning av alla med parlamentariska 
uppdrag att fortsätta, samt utveckla det gemensamma 
kommunalpolitiska arbetet. Det är viktigt att alla känner 
stöd i sitt uppdrag. Kommunalråden och gruppledaren 
har som ansvar att stödja våra parlamentariker. Det är 
nämndsledamöternas ansvar att ta initiativ att söka stöd. 
Våra parlamentariker kan få stöd i sitt arbete bl.a. genom:
l Nätverk mellan våra ledamöter i de facknämnder som 
ligger verksamhetsmässigt nära varandra
l Spridning av förslag mellan nämndsledamöter hur vi 
kan agera vid till exempel remisser
l Det finns en skriftlig information (som följs upp i Stora 
fullmäktigegruppen) om formalia kring att sitta i en nämnd
l Stora fullmäktigegruppen används som utbildnings-
träffar. För att göra dessa träffar meningsfulla måste de 
förtroendevalda ta ansvar att lämna förslag på vilka behov 
var och en har av utbildning, samt ämnen som behöver tas 
upp till diskussion
l Förtroendevalda vänsterpartister stödjer och peppar 
varandra. Genom god stämning blir vi starkare.

Lilla fullmäktigegruppen
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ytterligare personer behöver väljas till valledningen kan 
styrelsen fritt välja in dem senare. Valledningen ansvarar 
för ledandet av partiföreningens valkampanj.
Under hösten behöver arbetet påbörjas med att nominera 
inför vallistorna som ska fastställas på årsmötet 2022. Det 
är valberedningens ansvar tillsammans med styrelsen att 
hitta bra former för nomineringsprocessen. 
Vårt kommunalpolitiska program behöver revideras inför 
valet. Lilla KF leder detta arbete och ett nytt kommunalpo-
litiskt program fastställs på ett medlemsmöte under våren 
2022 efter en intern remissrunda. Det är också viktigt att 
det kommunalpolitiska arbetet ställer om för att gå in i en 
valrörelse. Där vårt lokala alternativ görs tydligt. Vi är i 
opposition, en tydlig vänsteropposition, men vill efter va-
let 2022 stärkas för att ingå i en ny majoritet i kommunen.
Inför valet behöver partiföreningen förstärkning, och 
därför ska det under 2021 utlysas en tjänst som tillträder 
tidigast ett år innan valet
Under 2021 kommer partiföreningens verktyg ses över för 
att vara i gott skick till valåret. Partiföreningens cyklar, 
ljudutrustning och dylikt kommer ses över. Även digitala 
verktyg så som Zetkin, bilddatabank och dylikt kommer 
ses över för att fungera så bra som möjligt. Under året för-
bereds en ringkampanj för att uppdatera medlemsenkäten. 
Denna rundringning leds av en arvoderad ansvarig och 
genomförs under januari och februari 2022.
l En valledning tillsätts tidigt på året efter ett öppet 
nomineringsförfarande.
l Styrelsen och valberedningen tar fram tydliga former 
för nomineringsprocessen inför valet 2022.
l Lilla KF ansvarar för framtagandet av förslag till ett 
nytt kommunalpolitiskt program, som ska skickas på 
remiss, och sedan antas på ett medlemsmöte. 
l Under 2021 utlyses en tjänst som tillträder tidigast ett 
år innan valet.
l Det görs en översyn över vad som behöver bytas ut och 
köpas in inför valet. 
l Om det behövs tillsätts arvoderade resurser för arbetet 
med att strukturera Zetkin och bilddatabasen.
l Valledningen ska tillsammans med Ung Vänster inleda 
arbetet med hur vi kan rikta oss till förstagångsväljare.

Vision 2023
Under år 2020 har vi fokuserat på att stärka våra struktu-
rer, under 2021 fortsätter detta arbete. Men det är också nu 
valårets strategier sätts på prov, utvärderas och finslipas. 
En valvinst 2022 möjliggörs genom hårt arbete 2021. Under 
2022 mobiliseras sedan hela partiföreningen för att sätta 
våra frågor på dagordningen och stärka vänstern i de par-
lamentariska församlingarna. 
Historiskt sett är det under valrörelser som vår partiför-
ening växer mest i antal medlemmar, och därför måste 
vi även efter valrörelsen jobba hårt för att engagera de 
som vill vara aktiva i vår rörelse. Detsamma gäller våra 
parlamentariska positioner. Förutom att förbereda våra 
parlamentariker för en ny mandatperiod, där vi förhopp-
ningsvis blivit ännu fler, behöver vi vara redo att förhandla 
och sätta press för att få inflytande. Vi vet att det inte en-
dast är i våra mandat i parlamentariska församlingar som 
vår politiska kraft finns, utan kanske till och med ännu 
mer genom vår organisatoriska förmåga på arbetsplat-
ser, i bostadsområden och på gatorna. Vi måste vara redo 
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att mobilisera dessa krafter efter valet för att Malmö, 
Skåne och Sverige ska få det politiska styre som behövs. 
Vi är redo.
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Den kommunalpolitiska bloggen utvecklas under året och 
ges bättre utrymme i såväl den interna som den externa 
kommunikationen. Där publiceras enkla frågor, motioner 
och nämndinitiativ liksom inlägg från våra förtroende-
valda och rapporter från kommunfullmäktiges möten. 
Samtliga förtroendevalda uppmuntras att skriva inlägg.
 
l Kommunalråden är våra frontpersoner i kontakterna 
med media, föreningar och organisationer samt vid ar-
betsplatsbesök.
l Nämndpolitiker uppmanas att göra egna verksamhets-
besök.
l Fokus är att vara snabba i dagsaktuella frågor, att via 
utspel ge våra kommentarer, men också att planera för 
utspel, relevanta till årets händelser och skeenden.
 
Evenemang
Ett viktigt sätt för Vänsterpartiet Malmö att synas i 
Malmös offentliga rum är genom alla de arrangemang, 
manifestationer och kampanjperioder som äger rum under 
ett år.
Vissa arrangemang är sådana som vi leder och där hela 
organisationen deltar. I många fall är det istället andra 
organisationer och grupper som organiserar och vi hjälper 
till praktiskt eller deltar med talare, programpunkter eller 
annat innehåll.
Under året kommer vi behöva följa utvecklingen med den 
rådande pandemin. Vi kommer sträva efter att kunna 
genomföra vår verksamhet, och självklart med respekt för 
de vid tillfället rådande restriktionerna.

Arrangemangskommittéer
Styrelsen fattade under våren beslut om att partiförening-
ens större arrangemang ska genomföras genom arrang-
emangskommittéer, till vilka representanter väljs.  Syftet 
är att kunna ge grupperna större förtroende och mandat, 
ge organisatörer en plats att växa, och göra partifören-
ingen och Ung Vänster till jämlikar i arrangemangen. 
Tanken är att även andra medlemmar ska kunna ingå i 
kommittéernas arbetsgrupper, i vilka större delen av ar-
rangemangens praktiska arbete och planering sköts. På 
detta sätt ska samarbetet med Ung Vänster underlättas 
och större kontinuitet kunna uppnås i planeringen av ar-
rangemangen, samtidigt som vi fortsätter vara öppna för 
de som är intresserade av att delta. Detta arbete fortsätter 
under 2021, och styrelsen följer kommittéerna noga för att 
under året se om det i dialog med Ung Vänster behöver ske 
några förändringar i de kommittéernas grundläggande 
struktur.

8 mars och 1 maj
Internationella kvinnodagen 8 mars, och arbetarrörelsens 
högtidsdag 1 maj är särskilt stora arrangemang. Styrelsen 
ansvarar för att de arrangemangskommittéer som tillsatts 
under 2019 genomför arrangemangen i år, och att nya 
grupper tillsätts inför nästa år.
l Styrelsen ska följa och stötta arrangemangskommit-
téernas arbete med årets arrangemang.
l Styrelsen ska under hösten välja och sammankalla 
arrangemangskommittéer för 8 mars och 1 maj 2022 års 
arrangemang.

l Arrangemangskommittéerna ska följa budgeten för 
respektive arrangemang och rapportera löpande till 
styrelsen.
l 1 maj-kommittén ska undersöka möjligheten att ge-
nomföra ett kvällsarrangemang.

Andra årliga arrangemang
Under året finns andra viktiga årsdagar och arrangemang 
som vi antingen anordnar själva eller samarbetar kring. 
I år fördelas dessa mellan utskott som ansvarar för att 
planera och stämma av med styrelsen.
l Styrelsen utlyser och väljer en arrangemangskom-
mitté som genomför uppmärksammandet av Minnesdagen 
för Al Nakba (“Katastrofen”) den 15 maj - ockupationen får 
aldrig normaliseras
l Styrelsen tillsätter en arrangemangskommitté som 
planerar och genomför uppmärksammandet av Minnes-
dagen för novemberpogromen den 9 november
l Fackliga utskottet ska planera och genomföra upp-
märksammandet av kollektivavtalets dag den 17 mars.
l Feministiska utskottet ska planera och genomföra 
Vänsterpartiets deltagande i någon form på feministisk 
festival.
l Styrelsen tillsätter en arrangemangskommitté som 
planerar och genomför uppmärksammandet av Förintel-
sens minnesdag den 27 januari 2022.
l Ansvaret innefattar planering, mobilisering, genom-
förande och utvärdering av arrangemang.
l Ansvariga utskott ska ta fram förslag och budget till 
styrelsen samt äska om pengar och övriga resurser till ar-
rangemanget, om möjligt minst tre månader i förväg.
l Styrelsen ska tillhandahålla stöd och resurser i form 
av pengar, personalinsatser och kommunikationskanaler 
till arrangemangen.

Arrangemang där vi deltar
Varje år genomförs ett stort antal manifestationer, panel-
samtal, kulturevent och andra arrangemang som anord-
nas av andra men där vi deltar. Vid denna typ av arrang-
emang avgör styrelse, arbetsutskottet AU och arbetslag i 
vilken utsträckning vi har möjlighet att delta.
Vissa av dessa är återkommande, såsom Fridays for future, 
World Pride och Minnesdagen för den transatlantiska 
slavhandelns avskaffande, men de flesta sker mer spontant 
under året.
l Styrelsen/AU ansvarar för att aktivt under året vara 
uppmärksam på arrangemang där partiföreningen bör 
delta. 
l Styrelsen/AU ansvarar för att samordna vårt delta-
gande vid andras arrangemang.
l Partiföreningens grupper och utskott delar styrelsens 
ansvar för att vara uppmärksamma på och samordna 
deltagande på arrangemang inom de politikområden som 
de arbetar med.

Ett år till valet
Valrörelsen börjar nu
För att partiföreningen ska kunna genomföra bästa möj-
liga valkampanj 2022 behöver vi under 2021 fokusera vårt 
arbete på att förbereda partiorganisationen för valrö-
relsen 2022. Styrelsen kommer tidigt under året tillsätta 
en valledning efter en öppen nomineringsprocess. Om 
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Malmö Dockteater

Potato Potato

Cirkuskollektivet Karavan

I kultur kvarteret Sämjan har bland andra Potato Potato, Malmö Dockteater och Karavan sina lokaler. 
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Jag har alltid varit fascinerad av platser 
som får växa fram organiskt. Där de 
som verkar skapar ett unikt och gemen-
samt innehåll som får växa fram genom 
flexibilitet och långsiktighet. 

I tio år har dessa kärnverksamheter 
fått definiera sin plats. Genom att verka 
och samverka ostört har de byggt ett 
förtroende till de boende runt omkring 
och till förskolor och skolan i området. 
Traktens barn har fått agera referens-
grupp och deltagit i att skapa det kultu-
rella utbud som skapats där. 

Det fanns inte mycket information 
inför samtalet men jag kunde ana en 
viss oro inför framtiden. Man inledde 
med en kort historik om vilka som 
nyttjar lokalen och vilken verksamhet 
som bedrivs. 

Marcus Horning, stadsbyggnadsdi-
rektör, Frida Trollmyr, Kulturnämndens 
ordförande och Pernilla Conde Hell-
man, kulturdirektör deltog i ett samtal.

Det finns en enorm diskrepans i  
synen på vem staden är till för. När  
Malmös tjänstemän får sina direktiv ut-
går de från att staden är till för malmö-
borna. 

Men det  finns vitt skilda uppfattning-
ar om vad malmöborna behöver. 

Medan kulturdirektören fokuserar 
på det kulturella innehållet, fokuserar 
stadsbyggnadsdirektören på behovet av 
bostäder. Det skulle unna vara en enkel 
ekvation, men det finns fler faktorer att 
ta hänsyn till. 

Den gällande översiktsplanen faststäl-
ler att Malmö ska vara ”En nära, tät, grön 
och funktionsblandad stad” (malmo.se 
Vår stad och vår omgivning). Den efter-
strävar effektivitet och marknadsanpass-
ning gällande fastighetsbeståndet. 

Malmö stad säljer ut tomter som 
aldrig förr och förlorar möjligheten att 
styra över innehållet. De kommunala 
målen blir då allt svårare att uppnå. 
Samtidigt finns en uttalad vision om ett 
närvarande kulturliv i Malmö som bland 

annat utvecklas i Hållbart Malmö  
(www.hallbarstad.se). Då krockar målen 
med varandra. 

Antingen så lämnar vi åt marknaden 
att styra, eller så tar vi ett helhetsansvar 
över allas våra liv. Fastighetsägarna 
kommer inte att tillhandahålla en bred 
kultur som alla kan ta del av, alltså 
måste politiken göra det. 

Precis som staden behöver allmän-
nytta som vårdcentraler, skolor och bib-
liotek behöver staden kulturen. Platser 
där malmöbor kan ta del av och delta i 
kulturverksamheter av olika slag. 
Skillnaderna i våra liv är redan stora. 
Vi behöver inte bidra till att göra dem 
större. 
Text: Busi Dimitru

Rapport om ett  
samtal – Kulturens  
plats i staden

För den som vill läsa mer: 
●  www.sydsvenskan.se  

(2020-06-28) Oro bland  
scenkonstnärer när kultur-
kvarter ska byggas om

●  issuu.com  
Scenkonstkvarteret_Sämjan

För snart en månad sedan blev jag inbjuden till ett samtal 
med samma rubrik som denna text. Arrangör var kultur
kvarteret Sämjan där bland andra Potato Potato, Malmö Dock-
teater och Karavan har sina lokaler. Kvarteret är en labyrint 
som i sin kärna förbinds av ett parkeringshus som har huserat 
fester, utställningar, workshops och mycket mer. Utöver dessa 
tre verksamheter finns även cykelverkstäder, grafittiutbild-
ningar, mindre studios, kollektivkontor och välrenommerade 
kollektiv verkstäder i kvarteret bredvid. 
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Folkviljan, Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51, 214 33 Malmö
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