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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

DET DEMOKRATISKA GENOMBROTTET 

100 ÅR
Följ med viskonstnären Kristian ”von” Svensson till 1919  
och möt kvinnor i brödköer som slåss med polis, tyska matroser 
som gör myteri och en kvinnlig rösträttspionjär från Skåne.

KRISTIAN ”VON” SVENSSON
FREDAG 8 NOV
Klockan 19. Valfri entré
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POETEN PÅ HÖRNET
Södra Förstadsgatan 65 B, Malmö
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Romer har levt i Europa i 
över tusen år, är en av de 
största minoriteterna, men 
har inget eget land. De saknar 
egna institutioner och får 
sällan makt över frågor i 
beslutande rum. Romer var 
slavar i Östeuropa ända in 
på 1900-talet, i Sverige har 
de utsatts för sterilisering 
och bostadssegregation 
under 1920-talet. Fördomar 
mot romer har varit många 
och de har genom historien 
utsatts för diskriminering, 
förföljelse och mord. Tyvärr 
ser vi samma tendenser och 
fördomar även idag. När vi nu 
minns novemberpogromen, 
minns vi alla de som drab-
bades av nazisternas våld. 
Siffrorna tatuerade på romers 
och andras armar är inte 
långt bakom oss.

I Europa blev romer för-
följda långt före nazisternas 
maktövertagande 1933, men 
när de kom till makten för-
värrades situationen. Romer 
kategoriserades som ”främ-
mande raselement”, många 
föll offer för nazisternas 
massarresteringar och de-
portationer. De första var den 
romska medelklassen som ut-
plånades helt i Tyskland och 

andra delar av Nazi-ockupe-
rade Europa. Romer interne-
rades, tvångsförflyttades och 
placerades i ghetton, koncen-
trations- och slavarbetsläger. 
De tvingades bära en brun 
triangel på kläderna. Många 
romer dog där, men de flesta 
sköts direkt utan att deporte-
ras. Det är svårt att veta hur 
många romer som mördades 
under andra världskriget. 
Under Nürnebergrättegång-
arna ställdes aldrig frågor 
om romer, så sent som 1982 
erkände Tyskland att de var 
en del av förintelsens offer. 
Vissa forskare menar att 
dödssiffran rör sig om nästan 
en miljon människor, men 
att myndigheter runt om i 
Europa inte haft intresse av 
att gräva upp de massgravar 
som finns. Under många år 
har man försökt tysta ner 
och glömma bort den romska 
förintelsen, inte heller här i 
Sverige är det allmänt känt 
att romer mördades av nazis-
terna.

I dagens Europa ser vi hur 
den yttersta högern åter tar 
makt vilket får konsekven-
ser för många av oss som 
lever här, och för dem som 
vill leva här. I Sverige ser vi 

hur gränser stängs, tiggeri-
förbud införs i kommuner 
och nazistattacker sker mot 
demokratiska institutioner. 
I Husqvarna mördades förra 
året Gica till döds av två ton-
årspojkar, i Malmö upprät-
tade polisen olagliga register 
över romer och utanför 
Romskt informations- och 
kunskapscenter (RIKC) må-
lades för några veckor sedan 
hakkors. Rasismen har blivit 
alltmer institutionell och 
vardaglig. Trots att romska 
representanter sitter i olika 
referens-, arbetsgrupper och 
kommunala råd runt om i 
landet ignoreras, omyndig-
förklaras och diskrimineras 
ofta även de. Myndigheter 
och politiker approprierar 
gärna romers kunskap och 
ger sig själva legitimitet i den 
romska frågan, men ger säl-
lan tillträde till de beslutande 
rummen – trots att romer har 
rätt till inflytande och samråd 
över frågor som berör dem 
enligt minoritetslagstift-
ningen. Det är upp till oss 
att vända utvecklingen. Ett 
demokratiskt samhälle måste 
alltid försvaras, vi måste 
alltid stå upp för mänskliga 
rättigheter och inte minst i 
solidaritet med varandra.

I Malmö har vi, tack vare 
många års kamp från våra 
romska vänner, skapat 
RIKC i syfte att öka romsk 
delaktighet och inflytande i 
samhället, men också sprida 
kunskap om romers kul-
tur och historia. För några 
veckor sedan hölls den första 
Romska galan i Sverige där 
romska förebilder och soli-
dariska vänner hyllades. Vi 
måste erkänna dessa positiva 
krafter och romska institu-
tioner. Vi behöver ge romer 
mer makt i beslutande rum 
och rätt till inflytande i frågor 
som berör dem. Men framför 
allt så måste vi mobilisera oss 
mot de högerextrema vindar 
som drabbar Europa, histo-
rien ska inte få upprepa sig.

Dusan Marinkovic
Emma-Lina Johansson 

  

Upp: Skåne sjuder av aktivism i höst! Ner:  6,5 miljarder till de rika, indragen 
välfärd för oss andra

Vi ses på:  Manifestationerna till 
minne av November-
pogromen

Aldrig mer!

5/10

Dusan Marinkovic, ersättare i Malmö stads råd för den  
nationella minoriteten Romer och ledamot i Tehara Media.

Emma-Lina Johansson (V), kommunalråd

”  Under många år har man 
försökt tysta ner och 
glömma bort den romska 
förintelsen, inte heller här 
i Sverige är det allmänt 
känt att romer mördades 
av nazisterna.”

FO
TO

: 
AN

N
A 

B
AC

K
LU

N
D

, 
(1

8
6

5
–1

9
2

0
),

 D
O

N
ER

AD
 A

V 
N

O
R

D
IS

K
A 

M
U

S
ÉE

T



4 NR 5 2019 • MENANDER / FOLKVILJAN

Historik  |  Novemberpogromen

Berättelsen känner vi: den 7 novem-
ber 1938 sköt den 17-årige polske juden 
Herschel Grynszpan, tredjesekreteraren 
vid den tyska ambassaden i Paris, Ernst 
vom Rath som dog av skadorna den 9 
november. 

Pojken var förtvivlad över de umbä-
randen hans familj led tillsammans med 
17 000 andra deporterade judar vid den 
polsk-tyska gränsen, den som kallas 
Zbaszyn-deportationen. 

Händelsen blev den ursäkt nazi-
regimens propagandaminister Joseph 
Goebbels behövde för att iscensätta de 
massarresteringar som redan tidigare 
planlagts och förberetts. Den natt som 
länge förskönande benämndes Kristall-
natten av tyskarna, blev kulmen på 
en veckas våldsamheter då 400 judar 
dödades och 30 000 deporterades till 
interneringsläger. Hundratals synagogor 
brändes ner och 7 500 fönster krossades 
i judeägda butiker.

Andra klassens medborgare
Vid tiden begränsades judars liv redan 
kraftigt av Nürnberglagarna, som gällt 
i Nazityskland sedan september 1935. 
Lagarna omfattade till stora delar även 
de romer som levde i Tyskland.

Judar betraktades inte längre fullvär-
diga medborgare, och det var förbjudet 
med blandäktenskap eftersom det 
”tyska blodet och äran” skulle skyddas. 
Det framtida ”Tyska riket” skulle befol-
kas av den vita rasen, och enbart den.

De här dagarna i november förebådade 
de folkmord som saknar motstycke i 
historien och som för alltid har föränd-
rat världen. 

Pogromen beskrevs i svenska tidning-
ar och man diskuterade hur man kunde 
hjälpa de tyska judarna. Men dåvarande 
extremhöger skrev i sitt organ, Natio-
nell tidning, om ”judeinvasionen”, och 

spred uppgifter om att tiotusentals 
judar tagit sig till Sverige. Sanningen var 
att 1939 fanns inte fullt 3 000 judiska 
flyktingar i landet. 

Retoriken känner vi igen i hur dagens 
sverigedemokrater sprider myten om 
”hundratusentals” flyktingar som mass-
invandrat till Sverige.

Förintelsen – shoah – porajmos
Man räknar med att mellan 11 och  
17 miljoner människor föll offer för förin-
telsen (shoah på hebreiska, porajmos på 
romani) under andra världskriget. Av 
dem var omkring 6,3 miljoner judar. Mel-

lan 200- och 500 000 romer, miljontals 
polacker och ryssar, hbtq-personer och 
funktionsvarierade, forskare, journa-
lister, politiska motståndare, alla som i 
nazisternas ögon var misshagliga, delade 
deras öden.

Många av de judar som överlevde tog 
som sin livsuppgift att vittna om lägren, 
slaveriet och det systematiska dödandet 
för att det aldrig mer skulle kunna upp-
repas. I framtiden skulle ingen kunna 
säga sig vara ovetande.

Och antisemitismen var omöjlig 
länge, vi ville tro att det var för alltid. 
Men egentligen låg den och pyrde under 
ytan hela tiden. 

I dag har tiden runnit ut för genera-
tionerna av överlevare, vittnesmålen har 
tystnat och antisemitismen växer igen. 

Antisemitism – rasismens  
moder
Nio av tio svenska judar upplever att 
antisemitismen har förvärrats och  
40 procent har varit direkt utsattaför hot 
och hat, enligt EU-rapporten Experiences  
and perceptions of antisemitism. Liknan-
de siffror redovisas från övriga Europa. 

För bara några veckor sedan utfördes 
ännu ett terrordåd mot en synagoga, i 
tyska Halle. Två personer sköts ihjäl och 
nio skadades av en ung högerextremist.

För ett år sedan dödades elva per-
soner i en synagoga i Pittsburgh. Till 
det kan läggas många terrordåd med 
rasistiska motiv. 

Det är extremhögerns brutalaste 

Nätterna som förändrade världen

” Där judehatet dyker upp är 
annan rasism alltid i antå-
gande. Den kommer aldrig 
ensam”, skriver Ola Larsmo 
i en debatt artikel i Dagens 
Nyheter i november 2018.

Novemberpogromen, med sin fasansfulla kulmen natten  
mot 10 november 1938, uppmärksammas av Vänsterpartiet årligen  
sedan 1990-talet. Manifestationerna är till för att påminna om  
vad som hände och för att blicka framåt i kampen mot krafter  
som står för antisemitism och rasism.

Novemberpogromen:   
•  7–13 november 1938 med kulmen  

natten 9–10. 

•  400 judar mördades av SA, Hitler-
jugend och även civila. Många  
tvingades begå självmord. 

•  30 000 judar skickades till koncentra-
tionsläger under veckorna som följde.

•  Ca 260 synagogor brändes ner 

•  7500 butiker och judiska hem  
vandaliserades. 

•  Novemberpogromen kallades tidigare  
Kristallnatten.



5MENANDER / FOLKVILJAN • NR 5 2019

Novemberpogromen  |  Historik

uttryck för den hatkultur man annars 
sprider, inte minst på nätet: att det är ju-
dar som släpper in flyktingar och musli-
mer över gränserna för att underminera 
det västerländska samhället. 

Liknande idéer kan vi läsa om i Nya 
tider, de sprids av partier och organisa-
tioner som SD och NMR. 

Grunden är hela tiden antisemitis-
men. Den första pogromen tros ha ägt 
rum i Alexandria år 38 e. Kr. Historien 
beskriver återkommande judeförföljel-
ser, ghetton och tvångslagstiftningar 
från såväl muslimer som kristna under 
olika historiska skeenden.  

”Där judehatet dyker upp är annan 
rasism alltid i antågande. Den kommer 
aldrig ensam”, skriver Ola Larsmo i en 
debattartikel i Dagens Nyheter i novem-
ber 2018. 

Det är ett politiskt och medmänskligt 
ansvar att vara vaksam och aktiv mot 
alla former av rasism och den hatkultur 
som är ett samhällsgissel. Det är ju inte 
bara organiserade extremister som  
sprider sina rasistiska och hatiska bud-
skap, utan också deras sympatisörer. 

Det är viktigt att visa på att alterna-
tivet finns, att det är starkt och det är 
levande. Därför är det viktigt för  
Vänsterpartiet att manifestatera den  
9 november till minne av November-
pogromen. 

Maria Kållberg

Helsingborg
Tid och plats, se helsingborg.vansterpartiet.se  

eller Vänsterpartiet Helsingborgs facebooksida.

Kristianstad
Lilla torg, klockan 13.00. Manifestation.

Lund
Tid och plats, se lundavanstern.se  

eller Vänsterpartiet Lunds facebooksida.

Ängelholm
Stortorget, klockan 18.00. Fackeltåg och tal.

Fotnot: Minnesdagen för den romska för-
intelsen infaller 2 augusti 1944 då Ausch-
witzs ”zigenarläger” likviderades. Först 2015 
beslutade sig EU för att ge sitt officiella stöd 
till dagen. 

Källor: Forum för levande historia, Wikipedia, 
Antisemitiska attityder och föreställningar i 
Sverige, Svenska kommittén mot antisemi-
tism (SKMA), Experiences and perceptions of 
antisemitism Second survey on discrimination 
and hate crime against Jews in the EU.

Aldrig glömma
Alltid agera

Manifestation till minne av Novemberpogromen

Möllevångstorget  Malmö 
9 november  18.00

TALARE

 Hanna Gedin Maria Dexborg Kaj Lundberg
 VÄNSTERPARTIET AFROSVENSKARNAS FÖRBUND  UNG VÄNSTER

 POESI MUSIK

 Felicia Moulinari Röda kapellet

DESSUTOM FILMEN 

”Leslie brinner”
klockan 19.30 

Poeten på Hörnet, Södra Förstadsgatan 65B

ÄNDRINGAR KAN FÖREKOMMA
ARRANGÖRER: VÄNSTERPARTIET OCH UNG VÄNSTER, MALMÖ, AFROSVENSKARNAS  

FORUM FÖR RÄTTVISA, ABF, GRUPP 194

Antisemitiskt upplopp i Frankfurt. Ett av de så  
kallade hep-hep-upploppen mot judar som före-
kom på flera orter i Tyskland 1819.
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Antirasistiska  
budskapet  
– var inte tyst!

Maria Dexborg är 
nybliven vänster-
partist och brinner 
för det antirasistiska 
arbetet. Vithets- 
normen sätter mun-
kavle på många,  
den vill hon slita  
av genom att synlig-
göra rasistiska  
strukturer.
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D
en 9 oktober är en viktig 
dag för den antirasistiska 
rörelsen. Då arrangeras 
sedan några år tillbaka 
Frihetsparaden. Demon-

strationen vill hedra alla dem som fallit 
offer för den transatlantiska slavhan-
deln. Men den handlar också om att 
synliggöra kampen mot rasism här och 
nu.

– Vi vill göra den största antirasistis-
ka demonstration i Sverige som inte är 
knuten till en i nutid särskild situation, 
katastrof eller terrordåd, det är målet. 
Vi vill kunna mobilisera alla antirasister. 
Vi blir en röst och ett motstånd att ta på 
allvar, säger Maria Dexborg.

Maria Dexborg är socionom, män-
niskorättsaktivist och numera även 
vänsterpartist. Hon är vice ordförande 
i Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa 
(AFR) och kampen mot rasism har varit 
hennes fokus sedan tonåren.

– Det är viktigt att inte vara tyst. När 
du växer upp i en vithetsnorm som jag 
har gjort har du fått vara väldigt mycket 
tyst. 

AFR är inte tysta. Föreningen arrang-
erar bland annat Black Unity Brunch där 
familjer träffas för att umgås under trev-
liga former men också diskutera viktiga 
frågor som påverkar afrosvenskar i sin 
vardag.

– Forumet Black Unity Brunch är 
viktigt och vi gör det till mer än ett 
socialt festmöte. Vi bjuder in folk att bli 
en del av vår AFR familj. På varje brunch 
har vi olika teman. Senast var temat hur 
pratar vi om rasism, afrofobi med våra 
barn? Detta ledde oss in på att prata om 
maktförhållanden i samhället, vikten av 
att ifrågasätta maktstrukturer och att 
du faktiskt kan göra något när struk-
turen ser ut som den gör. Black Unity 
Brunch handlar om att stärka våra barn 
och låta dem vara normen till skillnad 
hur det ser ut för dem i skolans värld. 
Vi vuxna utbyter erfarenhet och tips om 
hur vi ger våra barn hopp! För mig är 
det viktigt att lägga skulden där den hör 
hemma när någon har blivit utsatt för 
afrofobi. Det gör jag genom att i samtal 

med barn och föräldrar förklara att det 
är systemet det är fel på utifrån den 
strukturella och systematiska rasism 
och diskriminering som finns i Sverige!

På bruncherna är det ett återkom-
mande tema att på olika sätt diskutera 
afrofobi, rasism. Hur pratar du om 
rasism, varför ska du prata om rasism 
– men också synliggöra den rasism 
du stöter på dagligen. Under senaste 
Black Unity Brunchen vittnade många 
föräldrar om den rasism som deras barn 
utsätts för i skolan.

– Vi pratar om hatbrott ute på gatan, 
men jag skulle vilja säga att våra barn ut-
sätts för hatbrott i skolan – och mobb-
ning med rasistiska undertoner för-
minskas eller förnekas i skolans värld. 
Min erfarenhet är att personal i skolans 
värld saknar verktyg för att kunna 
hantera dessa frågor. Är du dessutom en 
lärare som inte blivit utsatt för rasism 
så har du svårare för att identifiera dig 
med problemet, den utsatte och där 
kommer förnekandet in.

Maria Dexborg vill se ett informa-
tions- och kunskapscenter i AFRs regi 
som skulle kunna utbilda bland annat 
lärare i dessa frågor. Men också fung-
era som medlare mellan skolan och 
föräldrar. 

– Dessvärre är det så att afrofobi 
drabbar afrosvenskar i alla åldrar och 
finns inom samtliga samhällssektorer. 
Både utsattheten och behovet är stort! 
Människor behöver få veta sina rät-
tigheter och myndigheter måste förstå 
vad rasism handlar om. Där skulle ett 
informations- och kunskapscenter vara 
ett viktigt redskap.

Det antirasistiska arbetet behöver 
föras på flera olika arenor. Och det är 
därför Maria Dexborg även är parti-
politiskt engagerad. Hon gick med i 
Feministiskt initiativ (FI) för ett par år 
sedan, men lämnade partiet tidigare i år 
efter ett kongressbeslut hon inte kunde 
ställa sig bakom.

– Jag har inte liberala värderingar. 
När FI:s kongress tog beslut om att inte 
ha en uttalad vänsterpolitik kände jag 
att jag borde vara med i ett parti som 
har det. Jag blev medlem i Vänsterpar-
tiet för att jag vill vara med och påverka 
samhället i rätt riktning. Jag tror på ett 
antirasistiskt och feministiskt samhälle 
med en intersektionell maktanalys! Jag 
vill vara med i ett parti som anser att 
kapitalismen är farlig inte minst för 
minoritetsgrupper! Jag vill se en ekono-
misk omfördelning av våra resurser för 
en hållbar utveckling.

Maria Dexborg kommer att vara en-
gagerad i V Burlöv och det antirasistiska 
utskottet i Malmö.

– Jag kommer att fokusera på utåt-
riktat arbete i Burlöv. Burlöv behöver 
livas upp. Det finns mycket att göra där 
och jag vill använda mig av nätverket 
och arbetet i det antirasistiska utskot-
tet i Malmö. Jag vill göra grejor som får 
människor att mötas. På nästa styrel-
semöte ska jag pitcha min idé. Sedan är 
det bara att tuta och köra. 

Namn: Maria Dexborg

Bor: Åkarp

Favoritbok: Chimamanda Ngozi 
Adichies är en favoritförfattare och är 
fortsatt berörd av en En halv gul sol, 
men Lila hibiskus är också en favorit.

Favoritfilm: Jag tycker om filmer 
som får mig att skratta och gråta. En 
oväntad vänskap med Omar Sy är en 
film i min smak!

Bakgrund: Började som 16-åring 
att arbeta ideellt i Röda Korsets 
ungdomsförbund sociala verksam-
het jourhavande kompis, en telefon-
jour. Gick sedan över volontär i den 
internationella gruppen. Där hon bland 
annat reste som ungdomsledare till 
Auschwitz och Birkenau tillsammans 
med ungdomar. Hon ordnade även 
den första studiecirkeln och gruppre-
san till Sarajevo för att lägga fokus på 
förintelsen i dåtid och nutid.  Allt med 
ett antirasistiskt perspektiv.

Övrigt: Kommer även att represen-
tera vänsterpartiet som nämndeman i 
Hovrätten.

Maria Dexborg  |  Porträttet
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 ” Jag blir varm  
i hjärtat”

Frihetsparaden 9 oktober

Den 9 oktober år 1847 var dagen då  
den sista förslavade afrikanen blev fri från 
svensk ägo på den svenska kolonin Saint 
Barthélemy och slaveriet i Sverige förkla-
rades officiellt avskaffat. Afrosvenskarnas 
forum för rättvisa har under flera års tid 
arbetat för att uppmärksamma dagen som 
en minnesdag för att hedra alla människor 
som förslavades under Sveriges del av 
den transatlantiska slavhandeln samt öka 
kunskapen hos allmänheten avseende 
Sveriges historiska arv och knyta ihop 
afrofobi i dåtid och nutid. (KÄLLA: AFR)

Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa 
(AFR)

AFR driver frågor som berör arbete mot 
rasism, diskriminering och mer specifikt 
afrofobi. AFR har som målsättning att bli 
en ledande nationell och internationell  
aktör som med kompetens och trovärdig-
het driver frågor som berör arbete mot 
rasism, diskriminering och mer specifikt 
afrofobi, samt andra former av intolerans.

AFR:s kärnområden är: 

• Kunskapsinhämtning  

•  Kunskapsförmedling, forskning och 
spridning av kunskap 

• Påverkans- och opinionsarbete 

•  Bildandet av nätverk och partnerskap för 
att ena och mobilisera kring antirasism, 
islamofobi, antisemitism, hbtq-frågor, 
antiziganism och afrofobi 

•  EU och internationell samverkan kring 
mänskliga rättigheter och asylfrågor.  
(KÄLLA: AFR)

Porträttet  |  Maria Dexborg

Hej Maria, igår var Frihets-
paraden. Hur känns det så här 
dagen efter?

– Glädjen jag känner när jag ser hur 
Malmös antirasister samlas gemensamt 
i solidaritet med oss afrosvenskar och 
andra minoriteter är svårt att beskriva! 
Jag blir varm i hjärtat och påfylld med 
kraft! Känslan när vi tillsammans ska-
par historia i den antirasistiska kampen 
är mäktig! Igår mindes och hedrade vi 
våra syskon som fallit offer och kämpat 
för sina rättigheter i den transatlantiska 
slavhandeln och rasistiskt förtryck 
genom historien. Samtidigt höjde vi 
våra röster och visade vårt motstånd 
mot den rådande rasismen i samhället. 
Frihetsparaden genomfördes i både kär-
leks- och kampanda lett av bästa bandet 
Kuru Mapu. 

Vad hände efter Frihets-
paraden?
– 120 antirasister samlade på Rörelser-
nas Museum för samtal mellan bland 
annat politiska representanter och 
civilsamhället. En vision jag har burit på 
var att låta sången ”Redemption song” 
avsluta Frihetsparaden. Visionen gick i 
uppfyllelse då Malcolm Wiss sjöng den. 

Text: Mikael Sörling
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Vänsterpartiet Malmö, med flera, 
manifesterade mot Turkiets invasion 
i Syrien på Möllevångstorget den  
10 oktober till stöd för kurdernas 
kamp mot förtrycket från Turkiets  
fascistiska regim. Vänsterpartiet 
Malmös kommun fullmäktigeledamot 
Sadiye Altundal höll tal.

Turkiet  
ut ur Rojava!

Ung vänster samlade på kort tid in över 
200 000 kronor till YPG/YPJ, folkets- 
och kvinnornas försvars enheter, i Rojava. 
Insamlingen avslutades 20 oktober.

Tre snabba
med Daniel om samtalet  
med Kajsa Ekis Ekman om  
kampen mot fascism på  
Garaget den 13 november.

Daniel Sestrajcic är en av Vänster-
partiets gräsrotsorganisatörer som 
bygger rörelse. Nu är han engagerad 
i ett samarbete med den tyska orga-
nisationen Rosa Luxemburg Stiftung 
för att sammanföra vänsteraktivister 
från vänstern i Tyskland, Sverige och 
Danmark för att diskutera och utbyta 
strategier om hur vi stoppar den väx-
ande extremhögern. 

 1. Vad är det som händer?
Ett 30-tal engagerade vänstermän-
niskor samlas för en workshop under 
två dagar och utbyter erfarenheter, 
diskuterar och analyserar frågan varför 
extremhögern växer och vilka möjliga 
strategier som finns för vänstern i 
arbetet för att möta hotet.

Som en del av detta ordnas ett 
stort offentligt möte på Garaget med 
rubriken Time to get serious – how to 
crush fascism and neoliberalism in 
one blow. Huvudtalare är Kajsa Ekis 
Ekman och deltar i diskussionen gör 
också Hanna Gedin (V), Sören Sönder-
gaard från Enhedslistan och Katarina 
Dahme från Die Linke.

2. Vem borde komma?
Alla som med oro ser på extrem-
högerns växande framgångar och 
förstår att mångfacetterad vänstern är 
avgörande för att förändra spelplanen 
borde komma. Alla som vill ta del av 
erfarenheter från andra länder och 
delta i en spännande diskussion och så 
klart alla som tycker att Kajsa Ekis Ek-
man är en av Sveriges mest spännande 
vänstertänkare.

3. Var och när?
Onsdag den 13 november kl 18.30 på 
Garaget (Lönngatan 30, Malmö). Det 
bjuds på välfylld baguett och kaffe/te så 
att alla ska kunna komma oavsett om 
det är direkt efter jobbet.

Internationellt  |  Aktuellt
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Kollektivtrafiken är ett omdiskuterat 
ämne i vår region. Där vi under man-
datperioden tydligt sett Alliansens 
ovilja att utveckla kollektivtrafiken gå 
väl ihop med deras vilja att skära ner 
välfärden. Effekten av detta är att vi ser 
höjningar av avgifter ihop med viljan att 
driva Skånetrafiken likt ett vinstdrivande 
bolag och ta beslut om neddragningar 
baserat på lönsamhet.  Men det är inte en 
väg framåt för att kollektivtrafiken. Kol-
lektivtrafiken kan vara ett demokratiskt 
utjämningssystem för att inkludera och 
stötta skåningarna i deras vardag. Men 
för det behövs en kollektivtrafik som är 
driftsäker och trygg med en demokratisk 
dialog om vad det är invånarna i Skåne 
behöver. Inte neddragningar där stora 

områden av Skåne blir utan kollektivtra-
fik till förskolor och äldreomsorg.
Till senaste regionfullmäktige interpelle-
rade vi i Vänsterpartiet om hur samar-
bete med kommuner och dialogen med 
medborgare ska stärkas. Svaren var att 
det visst finns dialog. Trots upprörda rös-
ter från partiföreträdare från ett flertal 
kommuner i Skåne med både hemvist på 
vänstersidan och bland borgare. Det är 
tydligt att det finns viktiga ideologiska 
skillnader hur vi ser på kollektivtrafiken. 

Våra ideologiska diskussioner är 
viktiga för att vi ska kunna enas och för 
att stärka vår politik. Det syns verkligen 
just nu när den politiska debatten är i 
full gång i distriktet inför kongressen 
och det är mycket verksamhet igång 

runt om i Skåne. De tankar och syn-
punkter som kommer från alla dessa 
möten och har bäring för kollektivtra-
fiken hoppas jag att vi tar med oss för 
att skapa en stark utvecklingsdiskus-
sion om vilken kollektivtrafik vi vill ha i 
framtiden.  

För när borgarna nu börjar att prata 
om individens ansvar i det nya samhälls-
kontraktet så ska vi i vanlig ordning 
svara med en politik för solidaritet och 
samhällsutveckling tillsammans. Men vi 
behöver också träffas, för att samla våra 
tankar och de röster vi hör från regio-
nens olika delar, för att kunna utveckla 
vår politik i en mer koncis riktning för 
att kunna gå ut med en ännu starkare 
politik till valet 2022. 

Dags att prata  
om kollektivtrafik 

Det är dags att vi samlas för att 
prata om kollektiv trafik. Därför 
har vi nu kallat till möten för att 
prata om hur vår kollektivtrafik 
fungerar och hur vi på bästa  
sätt tar fram en stark och tydlig  
vänsterpolitik för kollektivtrafiken  
att gå till val på 2022.

Hur ska kollektivtrafiken se 
ut för dig som: 

•   arbetar på oregelbundna arbets-
tider?

•   är ensamstående förälder och ska 
åka från jobbet, hämta barn och 
sedan åka förbi affären och handla 
innan du åker hem? 

•   bor på landsbygden och jobbar i 
stan? 

•   är pensionär och ska åka till vård-
centralen? 

•   jobbar ute i industriområdet i 
grannkommunen? 

•   har kollektivtrafiken som enda 
transportmedel?

•   har ett jobb eller vill umgås med 
vänner som kräver att du tar bus-
sen till tåget? 

•   vill umgås med vänner på kvällar 
och helger? 

•   bor på landet men har en material-
krävande hobby såsom hockey 
eller spelar i band?

•   för dig som känner dig otrygg i 
mörker? 

•   för dig som vill åka till regionens 
olika naturområden och kultur-
evenemang? 

Kollektivtrafik  |  Inför valet 2022
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För givetvis är detta också en diskus-
sion om miljön. Det kommer vi inte 
undan. Om hur vi konstruerar samhället 
idag för att möta de utmaningar som vi 
vet att vi kommer hamna inför. Vän-
sterpartiets lösning är inte och kommer 
aldrig att bli att det är individens ansvar 
att lösa sina egna problem. Utan detta 
gör vi tillsammans. 

Samtidigt som jag skriver detta så har 
Vänsterpartiet sin presskonferens om 
sina ekologiska förslag i skuggbudgeten. 
Där Jonas säger att partiets centrala 
skuggbudget bara är en del av klimatpo-
litiken för det är bara en del av klimat-
politiken som drivs genom stadsbudge-
ten. Den regionala och lokala politiken 
är otroligt viktig i det här arbetet. 
Klimatnödläget anpassar sig inte till en 
av Sveriges demokratiska beslutsnivåer. 
Därför tror jag att det är viktigt att vår 
roll i kollektivtrafikpolitiken behöver 
stärkas utifrån lokala förutsättningar 
och att vi behöver ta fram en plan för 
hur vi binder ihop vår politik lokalt, i 
regionen och nationellt till ett.

Vi vet att vi kan konstruera en politik 
för att öka kollektivtrafikåkandet sna-
rare än att bygga ut E6an. Nu i dagarna 
har också S gått ut med att de vill se ut-
byggnad och gör sak med Moderaterna 
som gick till val på att bygga mer asfalt. 
En härlig inställning att hålla i huvudet 
är när Vänsterpartiet Skåne frågade 
regionstyrelsens ordförande om vilka 
miljösatsningar de hade i sin budget för 
2020 och ordförande Sonesson svarade 
med tydlighet ”Vi ska bygga ut E6an”. 
Hans passus om att det faktiskt går att 
köra kollektivtrafik på den utbyggnaden 
köper vi inte när de tydligt inte satsar på 
kollektivtrafiken och när Vägverket har 
utrett exakt den sträckan som borgarna 
vill bygga ut och kommit fram till att en 
utbyggnad inte är lämplig. Men det är 
inte något som borgarna vill ta till sig. 

Men Jonas avslutade också skuggbud-
getens kollektivtrafiksatsning med citatet 
”Om det inte finns kollektivtrafik så kan vi 
inte räkna med att fler människor ställer 
sin bil”. Vi behöver konstruera kollektiv-
trafiken för att stödja miljöarbetet inför 
den omställning vi står inför. En gemen-
samt ägd kollektivtrafik som driver på en 

grön omställning i resten av samhället. 
Men givetvis är inte detta det enda 

perspektivet vi behöver titta på. Kollek-
tivtrafiken har många viktiga funktioner. 
Det är en viktig arbetsmarknadsinsats att 
med en fungerande kollektivtrafik kunna 
bygga ihop Skåne så att du ska kunna 
arbeta och bo var du vill och efter dina 
förutsättningar. Det gäller inte bara för 
arbetsplatser utan också viktiga service-
funktioner såsom förskola, vårdcentral, 
sjukhus och mataffärer. 

Kollektivtrafiken är också en viktig 
fråga för att skapa en levande lands-
bygd. Där det givetvis kommer att kosta 
mer att köra buss i glesbebodda områ-
den än mitt i våra städer. Men frågan 
blir hur vi paketerar vår politik för att 
på bästa sätt föra fram detta. 

Givetvis ska vi inte heller glömma bort 
att det kommer att finnas områden i 
Skåne som kommer att vara beroende av 
bil. För vi kommer inte kunna täcka ex-
akt hela Skåne med kollektivtrafik. Men 
med en tydligt planerad kollektivtrafik 
för cykelbanor, bussar och tåg med bra 
parkeringsplatser runt stationsområden 
och busshållplatser kan vi konstruera en 
kollektivtrafik som gör det enkelt och 
tryggt att lämna bilen och åka kollektivt 
till jobbet. 

Givetvis kommer kollektivtrafiken 
inte att kunna lösa alla problem. Men 
det är dags att vi vässar vår kollektiv-
trafikpolitik och stärker argumenten 
i vår politik för människor och inte 
vinstintressen. 

Men nu behöver vi konkretisera pro-
blemformuleringen utifrån de förslag 
vi har lagt och utifrån den politik vi har 
idag för att hitta var vi kan bli tydligare 
och starkare. För den tydligaste bilden 
av det lokala kollektivtrafikbehovet 
kommer från er representanter ute i 
partiföreningarna som använder kol-
lektivtrafiken men också pratar med 
invånarna runt om i Skåne. 

Så jag säger som Joe Hill -”Sörj inte, 
organisera er”. Så hur konstruerar vi 
framtidens kollektivtrafik och vilka andra 
diskussioner behöver vi koppla vår 
kollektivtrafikpolitik till för att få en så 
radikal vänsterpolitik som det bara går?

Min förhoppning är att vi får till en 
ideologisk diskussion, utifrån partiför-
eningarnas problembeskrivning och 
förutsättningar som banar vägen för 
att stärka vår politik till en vassare mer 
genomtänkt, mångbottnad kollektiv-
trafikpolitik för våra medborgare idag 
och i framtiden!

Alla med? Alla med! Jag hoppas att vi 
syns på mötet och att vi får till en bra 
diskussion. 

Werner Petersson

Inför valet 2022  |  Kollektivtrafik

Möten om kollektivtrafik
Mittskåne
Onsdag 13 nov, kl 18-20
Mötesort: Lund
Partiföreningar: Eslöv, Hörby, Höör, 
Kävlinge, Lund, Staffanstorp

Nordväst
Söndag 17 nov, kl 13-16
Mötesort: Helsingborg
Partiföreningar: Bjuv, Båstad,  
Helsingborg, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, 
Ängelholm

Nordöst
Tisdag 19 nov, kl 18-20
Mötesort: Kristianstad
Partiföreningar: Bromölla,  
Hässleholm, Kristianstad, Osby, Östra 
Göinge

Sydöst
Torsdag 7 nov, kl 18-20
Mötesort: Lövestad
Partiföreningar: Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup, Tomelilla, Ystad

Malmö med omnejd
Söndag 24 nov, kl 14-16
Mötesort: Malmö
Partiföreningar: Burlöv, Malmö,  
Svedala, Trelleborg, Lomma

Anmälan:
Är du intresserad av att delta? 
Anmäl ditt namn, partiförening och 
eventuella allergier till  
joacim.petersson@skane.se

Håll utkik efter plats!
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Konferens  |  Landsbygdspolitik

Varför ordnar ett socialistiskt parti en 
landsbygdskonferens? Är landsbygds-
frågorna höger-vänster-frågor? 

Den som lyssnar på den rikspolitiska 
debatten kan ibland få intrycket att det 
inte är så när alla politiker vill tala för 
sina bygder. Men ser vi på utfallet av 
den förda politiken är det tydligt att 
när ojämlikheten kraftigt ökat under de 
senaste decennierna har det bland annat 
lett till vidgade regionala klyftor, där 
storstädernas rikaste områden blivit en 
ytterlighet och många landsbygdskom-
muner tillsammans med fattiga områ-
den i städerna en annan. 

Ett tydligt aktuellt exempel är den 
slopade värnskatten vars vinnare finns i 
huvudsak i rika delar av storstäder. Ska 
landsbygden ha likvärdiga service- och 
livsvillkor krävs en politik för omfördel-
ning och rättvisa.   

Landsbygdskonferensen var en arbe-
tande konferens. Efter en inledande före-

läsning av Thomas Arnholm som i många 
år arbetat som ekolog i Svalövs kommun, 
vidtog gruppdiskussioner. Deltagarna 
diskuterade bland annat vilka frågor i 
som är viktigast för Vänsterpartiet att 
driva i landsbygdskommuner. 

Livet på landet – 
vänstern har svaren!
Röda banderoller och en vacker regnbågsflagga mötte deltagarna 
utanför ABF-lokalen i Hörby dit Vänsterpartiet Skåne kallat till 
landsbygdspolitisk konferens lördagen den 5 oktober. 

”  ... när ojämlikheten kraftigt ökat 
under de senaste decennierna 
har det bland annat lett till vid-
gade regionala klyftor, där stor-
städernas rikaste områden blivit 
en ytterlighet och många lands-
bygdskommuner tillsammans 
med fattiga områden i städerna 
en annan”
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Landsbygdspolitik   |  Konferens

Initiativtagare till den 
landsbygds politiska konferensen 
var Uno Hansson i Vänsterpar-
tiet Hörby. Han presenterade 
i början av året förslaget för 
distriktsstyrelsen som nappade. 
Uno ingick också i gruppen 
som förberedde och ledde 
konferensen tillsammans med 
David Lenander från Svalöv 
och distriktsstyrelsen, Lasse 
Holmström – Eslöv, Ingrid 
Bromander – Hörby, Samuel 
Johansson – Bromölla, Agneta 
Lenander – Svalöv och Lisa 
Claesson – distriktsombuds-
man. 

Många politikområden kom upp men 
några frågor återkom i gruppredo-
visningarna: att kollektivtrafiken ska 
utvecklas – inte avvecklas, att staten 
måste ta ansvar för att alla har tillgång 
till fungerande bredband och nöd-
vändigheten att få igång byggande av 
billiga hyresrätter som gör det möjligt 
för människor att bo kvar på sina orter. 
Annat som togs upp var bland annat 
förslag om elbilssatsningar, försvar 
för byaskolor och stöd till lanthandlare 

och småföretag. Grupperna hann också 
komma in på sådant som är allra mest 
grundläggande för en utveckling på 
landsbygden: en fördelningspolitik som 
gynnar eftersatta områden i landet och 
rejäla satsningar på en grön omställning 
som gynnar landsbygdens näringar. 

Grupperna diskuterade också hur små 
partiföreningar i mindre kommuner 
kan utveckla sitt arbete. Diskussionerna 
handlade bland annat om hur partiet 
kommunicerar och där betonades att 

partiet måste vara ute mycket bland 
andra människor och att vi då inte bara 
ska prata själva utan också lyssna. Våra 
budskap ska föras fram rakt, enkelt och 
begripligt. Samarbete över partiför-
eningsgränser där vi tipsar varandra, 
genomför gemensamma utbildningar 
mm betonades också.

Olof Norborg

Konferensen samlade deltagare från Eslöv, Lomma, Hörby, Höör, Svalöv, Skurup, Bromölla, 
Sjöbo, Tomelilla, Östra Göinge, Lund och Malmö.



Hållbar utveckling i Skåne  |  Nytt program

Många av förslagen handlar om 
landsbygdsutveckling. Men när 
vi talar om en ekonomisk, social 
och ekologisk hållbar utveckling i 
Skåne rör det sig givetvis både om 
stad och land. 

Programmet slår fast att det är 
nödvändigt med en sammanhållen 
politik för Skåne. Ojämlikheten i 
Skåne liksom i Sverige i stort har 
ökat. Rika och fattiga människor 
bor i allt större utsträckning 
isolerade från varandra. Fattig-
domen är påtaglig såväl i Malmö-
stadsdelarna Rosengård och Fosie 
som i t ex Landskrona, Perstorp 
och delar av Skånes landsbygd. 
Samhällsservicen är ojämnt 
fördelad. Programmet föreslår en 
rad åtgärder för en utveckling i 
motsatt rikning. 

Naturligtvis handlar också en 
hel del av förslagen om miljö- och 
klimatåtgärder.

Ett av syftena med program-
met är att partiföreningarna och 
partidistriktet ska arbeta vidare 
med förslagen och omsätta dem 
till politiska inititativ. Ytterligare 
ett syfte är att Vänsterpartiet 
lokalt ska engageras i arbete för 

konkreta förändringar i dialog 
och samarbete med andra rörel-
ser och organisationer. 

Så titta gärna på punkterna 
här nedan och fundera på hur 
Vänsterpartiet och andra skulle 
kunna gå vidare med dem i och 
utanför parlamenten. Gå gärna 
också vidare och titta på de övriga 
förslagen. Du hittar program-
met i sin helhet på Vänsterpartiet 
Skånes hemsida.

Olof Norborg

Punkter i programmet 

•  om jordbruk och livsmedels-
produktion:

–  Värna åkermarken.

–  Satsa på samarbete mellan näringar och 
forskning för att utveckla klimatsmart 
livsmedelsproduktion.

–  Se över hela kedjan i livsmedelsproduk-
tionen från odling och inköp av foder till 
gödsel så att utsläppen av växthusgaser 
minskas. 

–  Gynna den biologiska mångfalden i lantbru-
ket. Underlätta för bönder att gynna polline-
ring och andra s k ekosystemtjänster.

–  Minska användningen av kemiska be-
kämpningsmedel.

•  om lokal service:
–  Återskapa den service som försvunnit från 

mindre samhällen och stadsdelar som 
bank, vårdcentraler, skola, bibliotek.

–  Sprid service från centralorter till att också 
finnas i byar. 

•  om lokala verksamheter:
–  Satsa på lokal kultur, folkbildning, mötes-

platser och lokala lärcentra.

–  Ge offentligt stöd till enskilda och grupper 
med utvecklingsidéer.

–  Uppmuntra inköp hos lokala lanthandlare
–  Ge stöd för utveckling av byalag och 

kooperativ.

•  om infrastruktur: 
–  Bygg ut och förbättra järnvägsnätet.

–  Ordna laddstolpar för biogas i alla  
samhällen.

–  Bygg ut bredband.

–  Fler cykelvägar.

•  om kollektivtrafiken:
–  Ökad tillgänlighet och turtäthet.

–  Sänkta biljettpriser – på sikt avgiftsfri  
kollektivtrafik.

•  om hållbart byggande
–  Förtäta, bygg på höjden, använd mera trä 

och bygg klimatsmart. 

–  Bygg hyresrätter och ungdomsbostäder, 
inte minst på landsbygden.

Vi har ett 
program  
för hållbar 
utveckling  
i Skåne
Sedan juni har Vänsterpartiet 
Skåne ett särskilt program för 
hållbar utveckling i Skåne. Ordet 
hållbar syftar här såväl på ekono-
misk, social som ekologisk håll-
barhet. Programmet innehåller 
förslag till konkreta satsningar 
på en mängd områden. En del av 
dessa presenteras här intill.

1

Program för hållbar utveckling

Program för  
hållbar utveckling
Vänsterpartiet Skåne

Här hittar du programmet:
http://vskane.se/hallbar-utveckling/ 
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Nytt program  |   Hållbar utveckling i Skåne

Vad är det viktigaste med  
programmet för hållbar  
utveckling?
– Att det är en utgångspunkt för att 
regionalt och lokalt ta tag i infrastruk-
turfrågorna som nästan alla påverkar 
vår miljö, detta med andra möjligheter 
än hittills, i partiet och i samarbete  
med andra. Klimatkrisen blir allt  
allvarligare. Det krävs radikala åtgärder 
här och nu.

Vilka frågor är viktigast att  
ta tag i?
– Vi har ju jättestora problem med  
kollektivtrafiken i Skåne för närvarande 

med eftersatt underhåll och indragna 
linjer. Det är en situation som blir en 
bromskloss i klimatarbetet. En upp-
rustning av och ökad tillgänglighet till 
en samhällsplanerad kollektivtrafik är 
en strategisk fråga.

Sedan är ju de nuvarande problemen 
med den skånska elförsörjningen en 
annan jättefråga som måste hanteras. 
Vi trycker ju på behovet av elektrifiering 
av transporter och energi i program-
met. Det krävs satsningar på solenergi, 
vindkraft och förbättrad överförings-
kapacitet.

Något mer du vill lägga till?
– Även när vi talar landsbygdsutveck-
ling är ju frågan om infrastrukturen 
central, vilket också underströks på 
partidistriktets landsbygdskonferens 
nyligen. Här handlar det ju inte minst 
om bredbandsutbyggnaden.

Lyckade exempel
I programmet presenteras några lyckade 
exempel på hållbar landsbygdsutveckling:

Samordnad varudistribution för 
minskade transporter på Österlen. Här 
har Ystads, Simrishamns och Tomelilla 
kommuner gått samman om att låta en 
transportör köra ut varor från många olika 
leverantörer till kommunernas verk-
samheter med gemensam terminal där 
godset lämnas, förutbestämda körslingor 
och leveranser på bestämda tider. Utöver 
att det är miljövänligt underlättar det för 
små- och medelstora företag utan egen 
distribution att delta i upphandlingar.

Byn Simris utanför Simrishamn där 
150 hushåll kopplats bort från natio-
nella elnätet och klarar sig helt på lokalt 
producerad el från vindkraft, solceller och 
biobränsle. 

Projektet Food Valley of Bjuv där 
Bjuvs kommun tillsammans med andra 
offentliga och privata aktörer satsar på 
framtidsbaserad livsmedelsproduktion.

Projektet Röstånga tillsammans där 
invånarna gått samman och bl a dragit 
igång konsthall, restaurang och ett lokalt 
fastighetsbolag som bevarar gamla bygg-
nader och gör om dem till bostäder där 
det är möjligt. 

•  om var de nya jobben ska 
komma:

–  Satsa på offentliga välfärdstjänster och 
offentlig upphandling. 

–  Investera i grön teknologi och grön 
infrastruktur.

–  Arbeta för att skånskt näringsliv inriktas 
på produktion med relativt begränsad 
miljö- och klimatpåverkan. 

•  om turism: 
–  Ta fram en strategi för de skånska  

kommunerna och Region Skåne för  
miljövänlig och hållbar turism.

–  Marknadsför vandringsleder och cykel-
turism bättre. 

–  Eftersträva att inkomster från turism 
stannar i kommunen. 

•  om förnybar energi
–  Ställ om till hållbar energiproduktion  

genom att satsa på förnybart och energi-
effektiviseringar.

–  100% förnybart senast 2040.

–  Omfattande elektrifiering av transporter 
och industri samt satsningar på bio-
energi där elektrifiering inte är möjligt.

–  Alla kommuner ska ta fram solkartor 
för att underlätta ökade satsningar på 
solenergi.

Om programmet

Arbetet med programmet för hållbar 
utveckling i Skåne har pågått i två år. 
Arbetsgruppen har bestått av Vilmer An-
dersen, Malmö (sammankallande), Ingrid 
Bromander, Hörby; Margareta Hagstad, 
Simrishamn; Anders Nilsson, Eslöv; Sven-
Erik Sjöstrand, Perstorp; Mats Sundbeck, 
Simrishamn samt i början av arbetet även 
Tomas Andersson, Hörby; Tomas Gustafs-
son, Helsingborg, och Angelica Svensson, 
Lund. Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet 
Skåne antog programmet i juni i år.

Tre frågor till 
Anders Nilsson
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Anders kommer från Eslöv och har 
deltagit i arbetsgruppen som tagit fram 
programmet för hållbar utveckling.



Segregation |  Fattigdom

Delmos, Delegationen mot segregation, inrättades i 
januari 2018 och skulle avvecklas enligt den M-KD-
budget som röstades igenom i riksdagen ett knappt 
år senare. Den femton personer starka myndigheten 
räddades kvar tack vare tilläggsbudgeten i våras, 
men nu utan möjlighet att fördela statsbidrag till 
kommuner, regioner och civilsamhället under 2019. 

I budgeten för nästa år anslår regeringen en halv 
miljard kronor som ska fördelas för åtgärder mot 
segregation. 415 miljoner av dessa är redan vikta åt 
32 kommuner med områden som har socioekono-
miska utmaningar.

– Det är ännu inte bestämt vem som ska fördela 
dessa statsbidrag eller hur de ska användas, säger 
den tillförordnade direktören Charlotte Johansson.

2021–22 fördelas 250 miljoner kronor/år. Ursprung-
ligen var det avsatt 1,3 miljarder för 2019 och därefter 
2,2 miljarder kronor årligen till 2027.

Delmos – nedlagd  
myndighet  
som fick nytt liv

NR 5 2019 • FOLKVILJAN16



17MENANDER / FOLKVILJAN • NR 5 2019

Fattigdom   | Segregation

– Så jämfört med de båda andra 
storstäderna så har Malmö 
egentligen inga förorter, säger 
Tom Roodro, handläggare på 
Avdelningen för analys och håll-
barhet på Malmö stad.

Ungefär så, något tillspetsat, 
kan man tolka den förstudie  
som forskarna Tapio Salonen, 
Martin Grander och Markus Rasmus-
son vid Malmö universitet gjorde på 
uppdrag av staden, en studie som finan-
sierades av Delmos, Delegationen mot 
segregation. 

Ung befolkning
Den täta staden är en av Malmös styr-
kor. En annan dess unga befolkning. En 

tredje en ökad andel högsko-
leutbildade yngre vuxna, och 
ett fjärde ett trendbrott när det 
gäller skolresultaten i staden. 
Men för Tom Roodro, som ut-
sågs till projektledare för Del-
mos satsning i Malmö 2018, 
är allt lite mer komplicerat än 
han kanske föreställde sig.

– Segregation är supersvårt och 
mångbottnat, och beror på mer än vad 
jag och kommunen har rådighet över, 
säger han. Men vi är en viktig bricka, 
och vi kan lindra och underlätta i de 
frågor som är stadens kärnuppdrag.

Gratisaktiviteter 
Kommunen rår varken över den övergri-

pande bostadssociala eller ekonomiska 
politiken. Men kostnadsfria erbjudan-
den som Sommarscen, höstlovsaktivite-
ter och Urban beach kan ge kompensa-
tion i det lilla, liksom att bygga skolor 
och förskolor som möter behoven – 
under de villkor som skolan verkar och 

Malmö stad 
– tät men fattig
Fattigdomen är större, men 
segregationen densamma, 
om man jämför Malmö med 
Stockholm och Göteborg. 

Men – Malmö har en för-
del: här finns inga vikar 
och berg som skiljer stads-
delarna åt.

Uppifrån och ned  
eller nerifrån och upp? 
Statliga medel från 
Delmos ska bidra att till 
minska segregationen. 
Men hur?Tom Roodro, handläg-

gare Malmö stad
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Segregation |  Fattigdom

med den pedagogiska kompetens som 
samhället förmår erbjuda.

I arbetet med Delmos-pengarna 
försöker man höja blicken. Nu ska 
civilsamhället inkluderas. Lite över tre 
miljoner av Delmos statsbidrag 2018 
gick till drygt tio föreningar i staden 
som de kunde använda efter eget huvud. 
Malmö kommun tilldelades 290 000 
kronor.

Ledordet i arbetet är kunskapsal-
lianser. Forskare, tjänstemän och 
medborgare diskuterar fram lösningar 
där den samlade kunskapen får påverka 
besluten. Även här ser Tom Roodro 
såväl möjligheter som svårigheter:

Svårt få igång dialog
– Som tjänsteman kan jag inte ta ett un-
derifrånperspektiv. Därför är det viktigt 
att de som berörs kan komma till tals 
och föreslå åtgärder. Men det har visat 
sig svårt att få igång den dialogen med 
flera av föreningarna, kanske för att de 
är ovana vid sådana arbetsformer.

Andra, som Boost FC Rosengård, 
Ensamkommandes förbund, Flamman, 
Rädda barnen, Röda korset och Seveds-
Förening, har emellertid engagerat sig i 
arbetet. 

Samtidigt har dialogen med stadens 
styrande försvårats.

– Sedan stadsområdena lades ned och 
ersattes av facknämnder har det visat 
sig att många föreningar upplever att 
avståndet till beslutsfattare blivit väl 
långt, säger Tom Roodro.

Riktade bidrag
Kan ännu ett Delmos-initiativ – sektorsö-
vergripande samarbeten och ett inklude-
rande arbetssätt – råda bot på det?

Tjänstemännens olika förslag är nu på 
väg till kommunstyrelsen. Ett av dem är 
att sänka trösklarna för riktade bidrag 
till föreningsliv som arbetar för ökad 
jämlikhet och minskad segregation.

Bild och text: Per Längby

Uppifrån och ned eller nerifrån och upp? 
Statliga medel från Delmos ska bidra att till 
minska segregationen. Men hur?

Tapio Salonen, Martin Grander 
och Markus Rasmusson vid Malmö 
universitet använde DeSO, SCB:s sta-
tistikdatabas Demografiska statistik-
områden, när de för stadens räkning 
kartlade segregation och segmentering 
i Malmö i studien med samma namn.

De betonar att Malmö har en geo-
grafiskt sammanhållen struktur, och 
att staden har ett försprång även tack 
vare att hyres- och ägandeförhållande 
av bostäder är förhållandevis blandat. 
Det, menar de, ger bättre förutsätt-
ningar för att skapa en mindre segre-
gerad och mer sammanhållen stad.

– Men för att åstadkomma detta 
krävs att det är stadens sammanhållna 
potential som sätts i blickpunkten, 
inte enbart fokus på de fattigaste eller 
rikaste områdena, skriver de.

Dessutom, tillägger de, krävs det en 
utjämning av levnadsvillkoren.

Bland slutsatserna:
Segregationen är jämförbar i de tre 
storstäderna. Om en dryg femtedel av 
låginkomsthushållen flyttar till andra 
områden upphör segregationen.

Malmö har jämförelsevis större 
andel invånare som är födda utanför 
Europa än personer födda i Sverige. 
Men de båda befolkningskategorierna 
är mer blandade här än i Göteborg och 
Stockholm.

Malmö är starkt segmenterat: I om-
råden med hög andel välbärgade do-
minerar ägt boende. Med hjälp av data 
från studien kan man styra bostadsför-
sörjning mot mer blandat boende.
Per Längby
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Figur B4: Balansmått beräknat på befolkningsgrupperna låg köpkraft och hög köpkraft utifrån variabeln Hushåll efter köpkraft för DeSO-
områden i Malmö år 2016. Geodata: Lantmäteriet (2018). 
  

Hårda fakta om en  
hård verklighet
Andelen hushåll med låga inkomster i Malmö är 67 procent fler  
än andelen höginkomsttagare.

I Stockholm råder det omvända förhållandet. Här bor det  
dubbelt så många hushåll med hög inkomst – i Göteborg är  
grupperna jämnstora.

Å andra sidan är Malmö inte mer segregerat än de båda andra.

Malmö är indelat i 192 DeSO-områden med ett genomsnitt på 1 704 invånare, 
vilket ger en hög detaljeringsgrad. Här ett exempel på hushåll med hög respektive 

låg köpkraft. Källa: Stadskontoret: Segregation och segmentering i Malmö.
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I våras utkom hans bok Vår tids stora 
omdaning – om konsten att värna 
demokrati och social hållbarhet. I den 
argumenterar han för en fungerande 
medborgardialog i stället för ännu ett 
hundratal nya projekt.

– Detta har omkring tjugo av de be-
rörda kommunerna redan påpekat. Vad 
som krävs är sociala investeringar, inte 
projektstöd, men det struntar Delmos i.

Synvändor
I boken lyfter Hans Abrahamsson fram 
en rad synvändor. En av dessa är att 
arbeta mer ”territoriellt” – tillsammans 
med och inte för medborgarna i ett visst 
område. En annan är att sträva efter en 
ekonomisk tillväxt som syftar till välbe-
finnande snarare än att vara ett mål i sig. 

Välfärdsstaten byggdes upp hierar-
kiskt, säger han. Medborgarna var i för-
sta hand väljare som drog nytta av den 
sociala ingenjörskonsten. Den nylibe-

rala epok som inleddes på 80-talet hade 
sin egen synvända: man var och  
är besatt av tanken om medborgaren 
som kund, tydligast uttryckt i New  
Public Management.

Växer underifrån
– I dag präglar det hela myndighetssve-
rige. Man ser, som exempelvis Tillitsde-
legationen, inte skillnad på individuella 
och kollektiva behov. Men tillit kan bara 
växa underifrån i social samverkan.
Det handlar bland annat om att ”gå i 
varandras mockasiner och byta per-
spektiv”, skriver Hans Abrahamsson i 
sin bok. 

En fungerande medborgardialog bör 
avstå från kraven på konsensus; vi är 
faktiskt inte överens om allt. En sådan 
dialog ger ”den svagare parten möjlig-
het att gå i dialog med makten, utan att 
riskera att förlora sin själ”.

Tillit till varandra

– Det finns två skolor inom forskningen, 
den som förordar en vertikal tillit upp-
ifrån och ned, respektive den som står 
för en horisontell sådan och som fram-
för allt pläderar för tillit till varandra, 
säger Abrahamsson.

Som tidig medlem av rättviserörelsen 
Attac behöver man inte gissa vart hans 
egen forskning syftar. Och ordval har 
betydelse för att förändringar ska bli 
möjliga.

– Det är bättre, säger han, att vara för 
inkludering och social sammanhållning 
än att vara mot segregation. 

Per Längby

”Tillit kan bara  
växa underifrån”

Bokförlaget Korpen
ISBN: 978-91-88383-48-8
Första upplagan 2019.
240 sid. Häftad. Danskt band.

FOTO: JOHAN WINGBORG, GÖTEBORGS UNIVERSITET.

När regeringen 2017 tog initiativ till Delmos –  
Delegationen mot segregation – ville man visa hand-
lingskraft. Men redan namnet är fel. 

Det menar freds- och konfliktforskaren Hans  
Abrahamsson vid Göteborgs universitet.

– Den borde ha döpts till Delfiss, delegationen för 
inkludering och social sammanhållning. Och en sådan 
kan bara växa fram underifrån, säger han.

Freds- och konfliktforskare 
Hans Abrahamsson: 
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Alicia Smedberg har en bakgrund 
av studier i design och sociologi och 
är doktorand vid Malmö universitet i 
ämnet ”Deltagande design” som bland 
annat behandlar medborgardialog och 
demokrati och deltagande på stads-
planenivå.

Socionomen Maria Hanson Aspman 
möter i sitt arbete de människor som 
direkt berörs av stadens bostadspolitik 
och har till uppgift att stödja dem. 

Akademiskt kommer de från olika håll, 
men tillsammans utgör de ett batteri av 
insikter om Malmös bostadspolitik. 

Folkviljan stämde träff med dem 
eftersom de har skrivit remissvaret för 
Vänsterpartiet Malmös räkning på den 
del av ny handlingsplan för bostadsför-
sörjning som kallas ”Program för att 
motverka hemlöshet”. Förslaget ska upp 
i Tekniska nämnden i december.

Programmet anger tre övergripande 
mål i arbetet för att motverka hemlös-
heten: 

•  minska antalet hushåll som hamnar 
i hemlöshet, 

•  en hållbar och kostnadseffektiv 
sekundär bostadsmarknad

•  hjälp till eget boende.

Alicia Smedberg och Maria Hanson 
Aspman finner planen tydlig och ett 
steg i rätt riktning, men vill se ännu mer 
konkretion och ansvarsfördelning. De 
undrar i remissvaret varför man inte har 
gjort mer tidigare.

Kostnaderna för hemlösheten skenar. 
Stadsrevisionen har kritiserat kommu-
nen för bristande ledning, styrning och 
samverkan. 

Med Malmös egen definition är cirka 
3 300 personer hemlösa, varav drygt 
1 300 är barn. Skulle staden använda 
Socialstyrelsens definition, vilket är det 
brukliga, finns det de som menar att 
siffran kan dubblas. 

Hemlösa
Man pratar om två grupper hemlösa. De 
socialt hemlösa där drogmissbruk och 
psykisk ohälsa ligger i botten. Den här 
gruppen har i stort sett varit lika stor 
över tid.

Och de strukturellt hemlösa som 
saknar förutsättningar att finansiera ett 
boende. Denna grupp har ökat lavin-
artat under de senaste tio åren, också 
barnen är drabbade. 2009 var 323 barn 
hemlösa, i oktober 2018 var de 1 347. 
Första halvan av 2019 vräktes 24 barn, 

fler än i Göteborg och Stockholm.
– Vi anser att den här indelningen av 

hemlösa är förenklad och gör det svårt 
att förstå hemlöshet i termer av diskri-
minering, ungdomars svårigheter att 
komma in på bostadsmarknaden, eller 
lättare psykisk ohälsa som istället faller 

Hemlöshet  
– när bostadsbrist  
är lönsam
–  Tänk dig en växt, ett ogräs, som du vill ha bort. 

Men du plockar bara stjälken och lämnar roten 
kvar. Med den bilden beskriver Alicia Smedberg 
Malmö kommuns förhållningssätt till bostads-
krisen och arbetet för att minska hemlösheten.

Maria Hansson Aspman

Alicia Smedberg

Segregation |  Bostadspolitik
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in under den sociala hemlösheten, säger 
Alicia Smedberg. Eller att fattigdom är 
en svårighet i sig.

De efterlyser mer nyanserade defini-
tioner som gör det lättare att agera.

– Och insatserna måste starta tidigt, 
innan man har formulerat problemet, 
för att undvika att man fastnar i någon 
förutbestämd mall som man gör nu. Och 
man måste följa upp processen.

Verkligheten vi bor i 
Bostadsbristen är den överskuggande 
orsaken till hemlöshet, det saknas om-
kring 8 000 bostäder i Malmö. 

De bostäder som finns är för dyra. 
Centrum liknar allt mer ett boendere-
servat för folk med goda inkomster. 

Globala riskbolag köper just nu upp 
fastigheter överallt i Malmö, renoverar 
husen och höjer hyrorna så att redan 
undanträngda grupper tvingas söka sig 
ännu längre ut. 

Utredningar visar att 15 000 hushåll 
i Malmö inte kan efterfråga ens de bil-
ligaste bostäderna i staden och riskerar 
hemlöshet. 

– Vi har sett Fredrik Gerttens film 
PUSH. Den visar hur det systematiska 
drabbar den enskilda individen. Hur 
sammankopplad varje individ är med 
den globala ekonomin utan att ha möj-
lighet att påverka den. Den som äger har 
ett helt annat mandat att styra sitt liv, 
säger Maria Aspman Hansson.

I mars i år fotograferades kommun-
styrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt 
Jammeh tillsammans med FN:s rap-
portör Leilani Farha (som medverkade 
i PUSH) när hon undertecknade ”The 
Shift”.

Det är det globala uppropet på FN:s 
initiativ för att bostäder ska ses som en 
mänsklig rättighet och inte en handels-
vara.

– Vi bygger inte staden bara från stads-
huset, vi gör det tillsammans med aktö-
rerna på bostadsmarknaden i Malmö. 
Mycket handlar om markpolitik, hur 
staden planeras och om allmännyttan, 
samtidigt behöver vi ta krafttag för att 
skapa en offensiv och jämlik bostadspoli-
tik, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, i ett 
pressmeddelande på Malmös hemsida.

Bostadsmarknaden bär ansvar för 

bostadsbristen, menar Alicia Smedberg 
och Maria Hansson Aspman. Så länge 
den är lönsam för byggbolagen kan man 
inte förlita sig på dem att verka för en 
lösning. 

Den generella orättvisan med boende 
i villa eller bostadsrätt som betalar sig 
i ränteavdrag, ROT-avdrag och rea-
vinster på hyresrättens bekostnad är 
frustrerande men det kan kommunala 
beslut inte förändra i grunden. Men 
Malmö kan göra något åt sin mark- och 
bostadspolitik.

– Ett kommunalt byggbolag kan vara 
en lösning för att få ner hyreskostna-
derna, säger Alicia Smedberg.

MKB (Malmö allmänna bostadsbo-
lag) har med sina 23 000 hyresrätter 
32 procent av hyresmarknaden. Till 
skillnad från de flesta privata hyresvär-
dar så välkomnar MKB hyresgäster som 
uppbär bistånd.

Men bolaget har kommunens krav på 
sig att vara vinstdrivande, vilket innebär 
en hyressättning därefter.

På sex år har hyrorna fördubblats, 
och Malmös allmännytta är med ett 

undantag Sveriges dyraste hyresvärd. 
Dyrare än Göteborg och Stockholm.

Vinsten som plockas ut innebär i 
praktiken att MKB:s hyresgäster dub-
belbeskattas och används dessutom 
till annat än att bygga eller förvalta 
bostäder. 

Mer verklighet
I maj i år beslutade Arbetsmarknads-
och Socialförvaltningen om nya strik-
tare riktlinjer för strukturellt hemlösa 
eftersom kostnaderna skenar. Barnfa-
miljer beviljas nu bara boende för en 
vecka i taget. I praktiken innebär det att 
en familj med kort varsel kan hänvisas 
ett boende var som helst i Skåne. Det 
försvårar allvarligt barnens skolgång, 
möjligheten att söka jobb, ha en fung-
erande kontakt med myndigheter, eller 
på annat sätt kunna lösa sin situation. 

– När jag såg det första gången tänkte 
jag, ”gör vi sådant här mot människor?” 
säger Maria Hansson Aspman. Det är 
absurt hur socialtjänsten och ASN lång-
samt förskjuter allt ansvar från samhäl-
let till individen, genom att mena på att 
fattigdom inte är en ”särskild svårighet” 
på bostadsmarknaden.

”Det som i grunden behövs är en sats-
ning på demokratiskt inflytande över 
bostadsmarknaden...” skriver de.

– Det skulle behövas ett initiativ som 
förenar bostadsprekariatet, som ju 
egentligen är en heterogen grupp, säger 
Maria Hansson Aspman. Men var och 
hur skulle de kunna mötas?

Text: Maria Kållberg 
Porträttbilder: Peter Szajda

Fotnot:
Kommunfullmäktige i Malmö beslutade i april 
2018 att anta en handlingsplan för bostadsför-
sörjning. I den finns ett uppdrag att ”Ta fram en 
strategi för minskad hemlöshet”. Arbetet görs 
av tekniska nämnden, arbetsmarknads- och 
socialnämnden samt stadsbyggnadsnämnden 
och samordnas av tekniska nämnden.

Finland inspirerar
Finland är det land i Europa där 
hemlösheten minskar. Där hanteras 
hemlöshet som ett bostadsproblem 
som går att lösa. Inte som en kon-
sekvens av människors personliga 
problem. 

Strategin går ut på ett nationellt 
och integrerat samarbete mellan 
stat, lokala myndigheter och lokala 
aktörer. En framgångsfaktor är att 
man utgår från den hemlöses rät-
tigheter och behov. 

En stiftelse, Y-Foundation, som 
ägs av statliga, kommunala och 
idéburna aktörer har instiftats. Upp-
draget är att köpa, bygga och hyra 
boende för hemlösa. I dag förfo-
gar stiftelsen över fler än 16 000 
lägenheter och finns i 50 städer i 
Finland. (Ur handlingsplanen)

”  Det skulle behövas ett initiativ som förenar  
bostadsprekariatet, som ju egentligen är  
en heterogen grupp. Men var och hur skulle  
de kunna mötas?”

Bostadspolitik  |  Segregation
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Push på Panora  
– bostäder som  
rättighet eller in-
vestering?
Fredrik Gerttens dokumentär Push 
har fått stor uppmärksamhet. Push 
handlar om bostadsmarknaden, och 
följer Leilani Farha, FN:s special-
rapportör i bostadsfrågan. 

Fredrik Gertten visar en välbekant utveckling världen 
över – hyror som stadigt höjs, renovräkningar, samti-
digt som lyxlägenheter i städer som London står tomma 
i rollen som investeringar för de allra rikaste.

24 september anordnade Vänsterpartiet Malmös 
bostadsutskott en specialvisning på Panora. Salongen 
var fullsatt, och filmen följdes av en diskussion mellan 
Emma-Lina Johansson, kommunalråd för Vänsterpar-
tiet, Carina Listerborn, forskare på Malmö universitet, 
samt Ana och David från Allt åt alla.

Malmö är inte lika drabbat som London, Toronto 
eller Stockholm, men även här ser vi hur allmännyttan 
säljs ut och hur hyrorna stadigt ökar. Något som tydligt 
kom fram i panelsamtalet var hur mångfacetterade 
problemen är, och att det inte finns några enkla svar. 
Men det var ändå lovande att dels se en så stor publik, 
och att paneldeltagare med så olika infallsvinkel ändå 
kunde enas i att bostäder är en mänsklig rättighet och 
inte en marknad.

Text och bild: Johan Strandell

Visa Push i er partiförening
Prata med Mats Billberg Johansson, 0708 - 84 80 55 
eller maila mats@billbergjohansson.se.

Vänsterpartiet Malmö söker en politisk sekreterare 
som tillsammans med de övriga anställda kommer vara 
navet i partiföreningen de närmsta åren och vara med 
och driva partiföreningen framåt såväl organisatoriskt 
som politiskt.

Vi söker nu en politisk sekreterare som på heltid 
kan jobba som organisatör i partiföreningen och med 
viss administration.

Arbetsuppgifter
Arbetet består av att arbeta organisatoriskt i partiföreningen, 
men även rörelsebyggande i stort. Arbetet innebär att stötta 
grupper i deras aktivitet, kampanjarbete, mobilisering, kon-
takt med medlemmar, administration och logistik på Vän-
sterns hus och även att vara med i arbetet kring att stärka 
partiföreningen som “rörelsens röst i parlamentet”. Det kan 
handla om allt från att välkomna nya medlemmar, hjälpa ett 
utskott att strukturera upp en kampanj, till att ansvara för 
utlåning av utrustning på Vänsterns hus och stötta andra 
delar av rörelsens initiativ i staden.

Kvalifikationer
Arbetet är med andra ord varierande och för att trivas i 
uppdraget behöver man känna sig bekväm med olika typer 
av arbetsuppgifter och vara bra på att planera och arbeta 
strukturerat. 

För att lyckas i uppdraget behöver man vara en god 
projektledare med bra samarbetsförmåga som samtidigt är 
van att arbeta självständigt. Likaså är en god social förmåga 
viktigt, du ska ha en förmåga att bygga och underhålla 
nätverk och det är önskvärt att man har en förmåga att 
entusiasmera och aktivera medlemmar och sympatisörer. 

För att vara aktuell för tjänsten ska man vara medlem i 
Vänsterpartiet. 

Det är meriterande om du har

•  erfarenhet av föreningsadministration och god kunskap 
om partiföreningens organisering och aktivitet.  

•  kunskap om och erfarenhet från Malmös övriga förenings-
liv och sociala rörelser.

• B-körkort

•  andra språkkunskaper än svenska och engelska.

Ansökan 
För att nominera/ansöka mailar du:  
namn på den du nominerar (det kan vara dig själv) och 
gärna en kort motivering till: valberedningmalmo@vanster-
partiet.se. Den nominerade ska vara tillfrågad och tacka ja.

Förhandsnomineringsstopp är den 15 november. 
Vi vill alltså ha din nominering/ansökan senast 15 novem-
ber. Valberedningen kommer att begära in personligt brev 
och CV av de sökande.

Mer information om tjänsten finns på vår hemsida vmalmo.se
För frågor om tjänsten går det bra att hör av sig till valbe-

redningen på mail: valberedningmalmo@vansterpartiet.se.

V Malmö söker  
politisk sekreterare 

Carina Listerborn, forskare på Malmö universitet, 
Emma-Lina Johansson, kommunalråd för Vänster-
partiet samt David från Allt åt alla diskuterade efter 
filmvisningen.

22
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Vårdstölden  |   Bokrecension

Om John Lapidus bok 
Vårdstölden – hur den 
privata välfärden tar 
från det gemensamma

Daniel Suhonen beskriver Vårdstölden 
som en bok om ”hur man på effekti-
vast möjliga sätt river ner stödet för 
ett gemensamt sjukvårdssystem med 
kompakt folkligt stöd”. Det stämmer att 
det definitivt går att saxa ut en kom-
plett coaching-i-fem-punkter-för-väl-
färdsentreprenörer a la Timbro ur den 
här skriften, bortsett från att Timbro 
troligen hade slipat bort den ständigt 
underliggande men återhållna ilska som 
går som en röd tråd genom Vårdstölden. 

Ilskan är dock inget som på något vis 
skulle skada kvaliteten i materialet. På-
ståenden, citat och beräkningar är nog-
grant källhänvisade och det råder ingen 
tvekan om att Lapidus vet vad han pra-
tar om. Och det bör han ju. Till vardags, 
när han inte slänger ihop guider för 
delad välfärd, är han ekonomhistoriker 
på Handelshögskolan i Göteborg. Det är 
kanske där han fått tillfälle att utveckla 
den pedagogiska styrka som också gör 
sig väl synlig. Vårdstölden är en bok om 
ersättningssystem, om försäkringspre-
mier, om avtal och politiska beslut, men 
den är inte svår att förstå och den är inte 
tråkig (om man när ett litet intresse för 
välfärdssamhällets utveckling. Om man 
inte gör det rekommenderar jag att läsa 
en annan bok. Kanske en av Cecilia  
Gyllenhammar). 

För att ge en översikt: den svenska 
sjukvården (och skolan och omsorgen, 
vilka också effektivt avhandlas i två 
kortare kapitel) håller på att delas i två. 
En fil för persikor, en för citroner.

Persikor är friska, generellt sett. De 

är stadda vid god kassa. Inom vården är 
de framförallt goda försäkringskunder: 
de vill ha en privat sjukförsäkring, de 
betalar för en försäkring, men de behö-
ver oftast inte nyttja den. De är ju friska. 
Rosiga. Citroner däremot. De är, som ni 
vet, sura. De är sjuka. Ofta. De vill också 
ha en försäkring, eller ja, de vill också 
ha vård. Men om citroner skulle in i 
samma försäkring som persikorna, då 
skulle ju premierna, det persikorna och 
citronerna betalar för försäkringen, bli 
jättedyra! Så mycket vård som citroner 
behöver! Det kommer ju persikorna inte 
att betala. Varför skulle de? Försäk-
ringsbolagen har löst det. De sorterar 
frukten väl. In med persikor på försäk-
ringsautogirot: ut med citroner till den 
offentliga vården. Löst!

Vad Lapidus skoningslöst pekar på 
är att det är våra gemensamma skatte-

pengar som subventionerar god vård för 
persikorna, eller alla de som väljer att 
gå före i (den långa långa dåliga) kön. 
Samtidigt pågår en stark smutskast-
ningskampanj av den offentliga vården 
som gärna får beskrivas som direkt livs-
farlig, allt för att få persikor att snällt 
börja betala extra via försäkringspremie 
för sin vård. Men som tur är kan de få 
skatteavdrag för det, om de får det via 
sin arbetsgivare (självklart har alla goda 
persikor arbetsgivare). Inte ens arbets-
givaren behöver betala! Vem betalar? 
Åh, staten. Alltså skatten. Alla de där 
citronerna, som sitter och surar i något 
brunt väntrum timme ut och timme in. 

Till syvende och sist landar vi i frågan 
kring vilket samhälle vi vill skapa. Det 
går utmärkt att fortsätta dela på välfärds-
systemet. Det är bara att köra på. Men vi 
ska veta vad det är vi väljer. Och om du 
vill veta hur systemet är uppbyggt, hur 
det håller på att förändras och hur den 
folkliga opinionen manipuleras till att tro 
att privatisering är en tillgång för svensk 
offentlig vård, ta en guidad tur i persi-
kolunden. Den är jätte fin. Kolla inte på 
andra sidan staketet bara. 

Emma Eliasson Åström

Är du frisk eller är du lönsam ...

John Lapidus är aktuell på Vänsterdagarna i 
Göteborg.

Utgiven 2018 i samarbete med Katalys – institut 
för facklig idéutveckling på Leopard förlag.
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Antirasism  |  Konferens

Välkommen  
till Antirasistisk 
konferens!
Vi ser det i Sverige och runt 
om i världen. Rasismen 
växer och får fotfäste i och 
utanför parlamenten.  
Vi säger att det är nog nu, 
tillsammans agerar vi!

Rasismen är inte en naturkraft. Den har vuxit fram genom  
decennier av högerpolitik som har urholkat grunden för vårt  
samhälle; gemenskapen. Bredvid motståndet mot rasismen växer 
krav på förändring. Ett annat samhälle är inte bara möjligt  
– det är nödvändigt!

Vänsterpartiet Skåne i samarbete med ABF bjuder in till  
antirasistisk konferens lördagen den 16 november i Helsingborg.  
På konferensen får du veta mer om Vänsterpartiets syn på anti-
rasism och hur vi tillsammans kan bygga en stark rörelse mot den 
växande rasismen. Det blir grymma föreläsningar, diskussioner 
om förslaget till nytt partiprogram och panelsamtal.

Missa inte chansen att diskutera antirasistisk strategi med 
människor från hela Skåne. När vi samlas gör vi skillnad!

Tid: Lördag 16 november kl 10:00 - 16:30
Plats: Folkets hus i Helsingborg
Anmäl dig till: skane@vansterpartiet.se
Kontaktperson Lisa Claesson: lisa.claesson@vansterpartiet.se
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Klimatrörelser  |  Notiser

Critical mass tar plats i Malmö

Asfaltera inte mer av landets bästa jordbruksmark!

Fridays For Future mobiliserar
– nästa globala strejk  
29 november

Critical Mass är ett stort cykelevene-
mang som vanligtvis sker sista fredag 
i månaden i olika städer över hela 
världen. 

Konceptet startade i San Francisco år 
1992 av cyklister som agerade tillsam-

mans och synliggjorde sig genom att 
”ta tillbaka gatorna” genom en cykeltur 
tillsammans. Nu finns Critical Mass i 
över 300 städer världen över. 

Varje månad cyklar sympatisörer 
genom staden på samma plats som an-
nan trafik annars gör för att lägga fokus 
på klimatvänlig transport. Critical Mass 
kallar sig på sin Facebook-sida för en 
inkluderande rörelse som vill undvika 
skuld och skam. Människor ska arbeta 
tillsammans för en systemförändring av 
transportmedel. Critical Mass välkom-
nar alla men inte alla beteenden: alla 
critical mass-turer har och har haft en 

kärna av fredligt beteende och icke-våld, 
säger man.

Critical Mass är en global rörelse där 
icke-motoriserade fordonsanvändare 
samlas på gatorna, till synes av en till-
fällighet, för att cykla genom innersta-
den på platser som annars tas upp av 
bilar och andra förorenande fordon. 

Genom den koncentrerade massan av 
cyklar, visar de sitt antal och drar på så 
sätt uppmärksamheten till cykling som 
ett hållbart individuellt färdmedel. 

Faceboo:k Critical Mass Malmö

Ur nätverket MUMS - Mot Utbyggna-
tion av Motorvägar i Skåne plattform: 
”Proteströrelser som Fridays for Future 
och Extinction Rebellion kräver att 
politikerna tar itu med omställningen 
och tar klimatfrågan på allvar. Trots det 
finns det krafter som jobbar för mer 
utsläpp!”  

Region Skåne fattade nyligen beslutet 
att börja agera för att bredda E6:an mel-
lan Trelleborg och Helsingborg. 

Det skulle betyda att det som beteck-
nas som Sveriges bästa jordbruksmark 
beläggs med en sexfilig motorväg.  För 
att alls kunna minska utsläppen så snart 
som möjligt behöver transportbehovet 
på väg minska betydligt. Det krävs bra 
och billig kollektivtrafik och godstran-
sport på järnväg menar MUMS. 

Dessutom behöver vi gå över till de 
bränslen och energibärare som påverkar 
minst, som el och biogas. Biobränsle är 
ingen hållbar lösning, och en dieselbil är 
ingen miljöbil. 

Forskningen visar att breddning av 

motorvägar leder till mer trafik och 
motverkar målet att minska utsläppen. 
Instanser som Trafikverket och Länssty-
relsen anser att E6-an inte ska breddas. 
Ska utsläpp och olyckor minska så bör 
man först tillämpa andra åtgärder som 
bättre kollektivtrafik, ökat omkörnings-
förbud och digital övervakning, skriver 
man.

Nätverket kräver ett stopp av utbygg-
nationen av E6:an och att kollektivtrafi-
ken och mer hållbara godstransporter i 
Skåne, utvecklas.

Fotnot: Hela plattformen finns på  
Facebook: MUMS – Mot Utbyggnation av 
Motorvägar i Skåne

Fredagen 27 september deltog minst 1.500 
malmöbor i den globala klimatstrejken. 

Inför  FNs klimatkonferans COP 25 som kommer att hållas i  
Santiago Chile samlas Fridays for Future och går gemensamt ut i  
global storstrejk. 

I Malmö samlas organisationen på eftermiddagen denna sista fredag 
i november, som också kallas BLACK FRIDAY då amerikanska köpmän 
ville ändra röda siffror (underskott) till svarta (överskott). 

Fridays for Future kommer att tåga till Stortorget och samlas kring 
tal och musik, men välkomnar fler idéer och förslag till dagen. Exakta 
tider och mer information kommer på deras hemsida.

Facebook: Fridays for Future Malmö
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Malmö
Medlemsmöte
Måndag 4 november, tisdag 10 december
Tid: 18.00-21.00 (preliminär tid)
Uppdatering kring tid och plats sker på hem-
sidan vmalmo.se

Träff för nya
Måndag 4 november, 2 december 
Tid: 19.00-21.00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö
För dig som är nyfiken på att veta vad Vänster-
partiet Malmö är, vilka frågor vi arbetar med 
och vad du kan engagera dig i.

Bostadspolitiska utskottet – Möte
Tisdagen 5 november, 3 december 
Tid: 18.30-21.00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö
Välkommen på möte med Bostadspolitiska 
utskottet.
Vi diskuterar bostadssituationen och funderar 
kring hur vi kan påverka den.

Arabiska vänstern – Möte
Tisdag 5 november, måndag 2 december
Tid: 18.30-20.30
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö
Arabiska vänstern har möte för att planera sin 
verksamhet

Miljöutskottet – Möte
Onsdag 6 november, ons ojämna veckor.
Tid: 18.00 – 20.30
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö
Malmövänsterns miljöaktivister ses och pratar 
om miljö och klimat ur vänsterperspektiv.

Öppna samtalskvällar
Onsdag 6 november, 4 december
Tid: 18.30-20.30
Plats: Poeten på Hörnet, Södra Förstadsgatan 
65 B, Malmö 
Vänsterpartiet Malmös Antirasistiska, Feminis-
tiska och Arabiska utskott bjuder in till samtals-

caféer om hur vi utformar vår politik och når ut 
till hela befolkningen.
Till varje samtal bjudas en förening in för att 
berätta om sina erfarenheter och verksamheter. 

Ny i Vänstern – Studiecirkel
Söndag 10 november 
Tid: 18.30-20.30
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö
I denna studiecirkel träffa du andra nya med-
lemmar och lär dig mer om vad Vänsterpartiet 
vill. Du behövs och är varmt välkommen!

Antirasistiska utskottet – Möte
Söndag 10 november, 8 december
Tid: 16.15-18.15
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö
Välkommen på möte med antirasistiska utskot-
tet. Här diskuterar vi och lägger upp strategier 
för hur vi tillsammans kan skapar ett antirasis-
tiskt motstånd. 

Ny i Vänstern på Arabiska 
 – Studiecirkel
Måndag 11, 18, 25 november, 2 december
Tid: 18.30-20.30
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö
I denna studiecirkel träffar du andra nya med-
lemmar och lär dig mer om vad Vänsterpartiet 
vill. Inga förkunskaper krävs.

Västra innerstaden – Möte
Tisdag 12 november, måndag 2 december 
Kom och prata politik och träffa andra vänster-
partister i ditt närområde.
Tid: 18.30-20.30
Plats: Hyresgästföreningens lokal på  
John Erikssons väg 70.
Välkomna! 

Feministiska utskottet – Möte
Tisdag 12, 26 november, 10 december
Tid: 18.00-20.00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö
Här diskuterar vi feminism och lägger upp 
strategier för hur vi skapar ett mer feministiskt 
samhälle. Varmt välkomna!

Högerextremism i Norden  
– Vänstercafé
Onsdag 13 november
Tid: 18.30-21.00
Plats: Garaget, Lönngatan 30, Malmö
Rosa Luxemburg-stiftelsen arrangerar en 
föreläsningskväll om högerextremism i norden. 
Föreläsare från, Sverige, Tyskland, Norge och 
Danmark kommer och pratar om högerextre-
mism historisk och i dagsläget.

Vänsterpartiets bostadspolitik  
– Vänstercafé
Söndag 17 november 
Tid: 14.15-16.00
Plats: Poeten på hörnet, Södra Förstadsgatan 
65 B Malmö
Kom och lyssna på Vänsterpartiet Malmös riks-
dagsledamot Momodou Malcolm Jallow som 
pratar om bostadspolitik.
Varmt välkomna!

Facklig grundcirkel för kvinnor  
– Studiecirkel
Onsdag 20, 27 november, 4, 11 december
Tid: 18.30-20.30
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö
Facklig kamp är en självklarhet som vänster-
partist! Här är en cirkel för dig som är eller vi 
bli fackligt aktiv och identifierar dig som kvinna. 
Varmt välkomna!

Socialistisk heldagskonferens 
Söndag 24 november
Tid: 09.00-16.00
Plats: Kvarnby folkhögskola Gullvik, Västra 
Hindbyvägen 14
I november arrangerar vi en socialistisk kon-
ferens där vi kommer diskutera och fördjupa 
oss i socialistiska teorier. Det kommer att vara 
fyra inledare som föreläser om fyra teman med 
följande rubriker:
• Människan i socialismen?
• Historiematerialistisk fördjupning
• Marx och staten
• Marxistisk värdeteori
Sista anmälningsdag är 15 nov. Du anmäler 

Kalendarium

OKTOBER
Torsdag 31 okt  
Marxistisk grundcirkel 2

NOVEMBER
Måndag 4 nov  
Träff för nya

Onsdag 6 nov   
Öppet samtal med Antira-
sistiska, Feministiska och 
Arabiska utskotten

Torsdag 10 nov  
Ny i Vänstern 4

Torsdag 7 nov    
Marxistisk grundcirkel 3/ 
Träff för nya

Måndag 11 nov  
Ny i vänstern på arabiska 1

Onsdag 13 nov  
Rosa Luxemburg stiftung:  
Kväll om högerextremism

Torsdag 14 nov  
Marxistisk grundcirkel 4

Söndag 17 nov  
Vänsterpartiets bostads-
politik

Måndag 18 nov  
Ny i vänstern på arabiska 2

Onsdag 20 nov   
Facklig grundcirkel för kvin-
nor 1

Söndag 24 nov   
Socialistisk Heldagskon-
ferens

Måndag 25 nov  
Ny i vänstern arabiska 3

Onsdag 27 nov  
Facklig grundcirkel för 
kvinnor 2

Lördag 30 nov  
Facklig Heldagskonferens

DECEMBER
Måndag 2 dec  
Träff för nya/Ny i vänstern 
arabiska 4

Onsdag 4 dec   
Öppet samtal med Antira-
sistiska, Feministiska och 
Arabiska utskotten/Facklig 
grundcirkel för kvinnor 3

Lördag 7 dec    
Vänsterpartiet – Så funkar 
det!

Onsdag 11 dec  
Facklig grundcirkel för  
kvinnor 4

Rättelser i V Malmös studiefolder!

Kamp och 
bildning
Vänsterpartiet Malmös  studieprogram höst 2019vmalmo.se/studier
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Manifestation för klimatet
Fredag 1 november  Tid: 16.00–16.30 
Plats: utanför rådhuset

Retorikkurs
Onsdag 6 november  Tid: 18.30–20.00  

Manifestation för klimatet
Fredag 8 november  Tid: 16.00–16.30 
Plats: utanför rådhuset

Lokal politik 
Måndag 11 november  Tid: 18.00  

Manifestation för klimatet
Fredag 15 november  Tid: 16.00–16.30 
Plats: utanför rådhuset

Antirasistsk konferens 
Lördag 16 november  Tid: 10–16, se sid 24

Medlemsmöte
Söndag 17 november  Tid: 16.00  

Retorikkurs
Onsdag 20 november Tid: 18.30–20.00  

Manifestation för klimatet
Fredag 22 november Tid: 16.00–16.30 
Plats: utanför rådhuset

Lokal politik 
Måndag 25 november Tid: 18.00  

Kommunfullmäktige samman träder 
Tisdag 26 november  Tid: 18.00
Plats: rådhuset

Styrelsemöte
Onsdag 27 november Tid: 18.00 

 

Lokal politik 
Måndag 2 december  Tid: 18.00

Styrelsemöte 
Tisdag 10 december  Tid: 18.00  

Lokal politik 
Måndag 16 december  Tid: 18.00  

Kommunfullmäktige samman träder
Onsdag 17 december  Tid:18.00 
Plats: rådhuset

En julfest kommer också att arrangeras i  
december. Datum ännu inte fastställt.

Manifestationerna för klimatet som hålls 
varje fredag kl 16.00 sedan i somras kom-
mer med stor sannolikhet att fortsätta även i 
december.

     

Kalendarium

Skåne

Helsingborg  

Skåne
Antirasistisk konferens 
Lördag 16 nov 
Tid: kl 10–16 
Plats: Folkets hus i Helsingborg
Se sid 24

dig själv på Zetkin eller via mail till malmo@
vansterpartiet.se
Varmt välkomna! 

Facklig heldagskonferens 
Lördag 30 november
Tid: 09.00-15.00
Plats: ABF:s hus Mosaiken, Porslinsgatan 3 
Malmö
Arbetsplatsarbetet har alltid varit viktigt för par-
tiet. Det visar vi vänsterpartister genom att vara 
fackligt aktiva där vi arbetar och ta vårt ansvar 
för att stärka fackföreningarna som kamporga-
nisation. Kursen är öppen för alla medlemmar 
och sympatisörer.
Föranmälan: onsdag 27/10 till zetk.in eller till 
patrik.strand@vansterpartiet.se

Så funkar det
Lördag 7 december 
Tid: 12.30-16.00
Plats: Sofielunds kollektivhus
En snabbkurs där vi på en dag för dig som är 
ny eller nygammal medlem går igenom Vän-
sterpartiets grundläggande ideologi och politik.
Anmälan: Gör du antingen via zetkin eller 
maila; malmo@vansterpartiet.se Sista anmäl-
ningsdag är den 30 november!

Städdag – Ta hand om  
Vänsterns hus
Söndag 8 december 
Tid: 10.00-14.00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö
Vänsterns Hus är vårt hus. Det är här vi går 
en studiecirkel, planerar en demonstration 
och träffar andra kamrater som vill förändra 
samhället.
Denna dag träffas vi för att tillsammans städa 
och se till att huset är fräsch.

Miljö- och klimatutbildning
Lördag 30 november
Tid: kl 10-17 
Välkommen till partidistriktets miljö- och klimatutbildning 
Plats: Folkets Hus i Höör, Fredsgatan 2 nära järnnvägsstationen. 

På programmet:
• Vänsterpartiets arbete med miljö- och klimatfrågorna – Elin Segerlind, riksdagsledamot 
•  Hållbar utveckling i Skåne – inledning och diskussion med utgångspunkt i Vänsterpartiet 

Skånes program för hållbar utveckling 
• Aktivism och miljökamp – Ava Rudberg
• Marxismen, ekologin och förslaget till nytt partiprogram – Jens Börjesson 

Välkommen med din anmälan till skane@vansterpartiet.se,  
sista anmälningsdag är den 22/11

Konferens inför kongressen
Lördag 23 november 

Partiet centralt arrangerar en sydsvensk konferens inför kongressen där medlemmar i 
Skåne-, Blekinge-, Kronoberg- och Kalmar län-distrikten har möjlighet att träffa  
ledamöter i programkommissionen och framtidskommissionen och diskutera förslagen  
till partiprogram och strategidokument direkt med dem, innan förslagen är färdig-
utformade. 

Konferensen hålls på Sofielunds Folkets hus i Malmö kl 11–16. 

Anmäl intresse för att delta till din partiförening. Kostnad per deltagare inkl mat och resa 
750 kr. Partiföreningarna anmäler deltagare till partiet centralt senast 11 november.                  

November- 
pogromen 
Tider och platser  
sid 5

Fler aktiviteter kommer att läggas till, se Vänsterpartiet Helsingborgs facebooksida. OBS! Står inget annat äger arrangemanget rum på Folkets Hus  
i C-salen på bottenvåningen.



Posttidning B

Folkviljan, Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51, 214 33 Malmö

Begränsad eftersändning. Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen. 

                 TIME TO  
 GET SERIOUS 
          How to crush  
fascism and neoliberalism 
        in one blow 

Coffee & sandwiches will be served. The event will be held in English.
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KEYNOTE 

KAJSA EKIS EKMAN
PANEL DISCUSSION
SØREN SØNDERGAARD ENHEDSLISTEN, DK 
HANNA GEDIN VÄNSTERPARTIET, SE 
KATHARINA DAHME DIE LINKE, DE

www.rosalux.eu/time-to-get-serious 

18:30 
13.11.2019 

Garaget, Lönngatan 30  
Malmö
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