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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

PUSH – inte bara  
en film!
Vänsterpartiet Malmös bostadsutskott 
genomför PUSH – en bostadskampanj. 
Mot bostads spekulation, bostadsbrist och chock
erande höga hyror. Kaffe & politik, flygbladsut
delningar och filmvisning på Biograf Panora.

Kom med, anmäl dig i Zetkin till PUSH - en bostadskampanj
www.zetk.in/o/1/campaigns/822

Kampanjstart: 7 oktober klockan 19 på Poeten på hörnet.

PUSH filmen: 24 september klockan 18.00   
Mejla till malmo@vansterpartiet.se och förköp biljett för  
halva priset.

Arr: Vänsterpartiets bostadsutskott och föreningen  
Allt åt alla 
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Vår kamp för en bättre värld 
uttrycks genom vad vi skriver 
i partiprogrammet. Det gör 
att var och en har ett ansvar 
för att hjälpa till att göra det 
skarpt, analytiskt och hopp-
fullt. Den arbetsdelning som 
vi stundtals haft i Skåne och 
Malmö och som jag är stolt 
över, där de som är speciellt 
intresserade av socialism, 
feminism, ekologi eller anti-
rasism skärper upp analysen 
och skrivningarna, tror jag är 
viktig. 

Vi behöver utveckla våra 
strategier, även om de tar tid, 
för det är genom att diskutera 
dessa öppet och tillsammans 
som vi skapar en rörelse som 

tillsammans med andra kan 
förverkliga de målen vi skriver 
om.

Att få sitta i programkom-
missionen är ett fantastiskt 
uppdrag. Vid nästa kongress 
avslutar jag min andra period 
i att presentera programrevi-
sioner inför kongressen. 
Första gången presenterade vi 
ett stort nytt avsnitt som i det 
nuvarande partiprogrammet 
heter strategiska huvudlin-
jer. I remissförslaget har en 
majoritet valt att ta bort detta. 
Majoritetens målsättningar 
har varit att förkorta program-
met, använda ett mer opti-
mistiskt språk och att ta bort 

kopplingen mellan ideologi 
och teori. 

Samtidigt har vissa frågor – 
som jag menar varit centrala 
ställningstaganden i partiet – 
men det avgör kongressombu-
den, tagits bort. Det gäller till 
exempel att remissförslaget 
inte längre har kvar meningen 
om att vi vill lämna EU. Stödet 
för civil olydnad grundat på 
principen om icke-våld och 
öppenhet har också strukits. 
Med tanke på miljöaktivism 
och kampen för en human 
flyktingpolitik eller vilda strej-
ker, i ett klimat som är alltmer 
auktoritärt, är detta speciellt 
olyckligt. 

Jag har ofta känt ett starkt 

stöd från Vänsterpartiet 
Skåne och Malmö att driva 
förslag som gör partiet än mer 
socialistiskt, feministiskt, eko-
logiskt och alltmer antirasis-
tiskt. Jag hoppas att vi i söder 
fortsätter i den riktningen. I så 
fall finns det mycket att göra 
under den här remissomgång-
en och senare under motions-
skrivande. 

 Jag hoppas många av er 
läser förslaget, diskuterar och 
kommer med förbättringsför-
slag – det behövs.  ”En annan 
värld är nödvändig, en annan 
värld är möjlig”.

Anders Neergaard

  

Upp: V:s förslag på bankskatt blir 
verklighet.

Ner: Skatten ska finansiera ökade 
försvarsutgifter.

Vi ses på:  Landsbygdskonferensen.

”  Vi behöver utveckla våra strategier, även om 
de tar tid, för det är genom att diskutera dessa 
öppet och tillsammans som vi skapar en  
rörelse som tillsammans med andra kan för
verkliga de målen vi skriver om. ”

En annan värld  
är nödvändig

Det nya programförslaget 
ändrar inte det ideologiska 
fundamentet, tidigt slås fast att 
Vänsterpartiet är ett socialis-
tiskt och feministiskt parti på 
ekologisk grund. Starka delar 
i utkastet måste sägas vara 
inledningen och avsnittet med 
rubriken Vänsterpartiet – ett 
förändrande parti, med dess 
breda optimistiska berättelse 
om ett parti för människans 
frigörelse. 

Även beskrivningen av socia-
lismen imponerar. Socialismen 
definieras framförallt i termer 
av jämlikhet och demokrati, 

medan själva ägan-
det ges en något 
mer undanskymd 
plats. Samtidigt 
konstateras att 
socialistiska inslag 
redan finns i dagens 
samhälle – i generell välfärd 
som bygger på solidaritet och 
bred demokratisk förankring. 
Socialismen blir därmed för-
ståelig och konkret i stället för 
en ouppnåelig vision. Vi arbe-
tar för socialistiska lösningar 
här och nu.

Klimatkrisen lyfts fram 
som mänsklighetens största 

utmaning. Men dess 
lösning kräver stora 

samhällsförändringar 
som innebär ökad jämlik-

het och rättvisa.
Det nuvarande partipro-

grammet är från 2004 och 
beskriver ofta samhällsutveck-
lingen i ganska dystra ordalag. 
Språket är nedtyngt av fraser 
och uttryck som är svåra för 
de flesta att förstå. I det nya 
förslaget har vi istället velat 
lyfta fram möjligheterna och vi 

har haft ambitionen att skriva 
på ett mer lättillgängligt och 
modernt sätt. För oavsett om vi 
ser partiprogrammet som ett 
utåtriktat dokument (vilket jag 
gör) eller som en mer intern 
angelägenhet så formar det 
vårt sätt att formulera oss och 
argumentera.

Hur bra vi har lyckats med 
detta får nu remissbehandlingen 
avgöra. God läsning!

Mats Olsson

Ett parti för människans frigörelse
”  Socialismen definieras framförallt i termer av  

jämlikhet och demokrati, medan själva ägandet 
ges en något mer undanskymd plats.”

5/10

Mats Olsson och Anders Nergaard från Skåne, sitter i den programkommission  
som har arbetat fram förslaget till partiprogram som är ute på remissrunda.  
Det nya programmet klubbas på Vänsterpartiets kongress i vår.



I dagarna är det ett år sedan valet. 
Vårt parti gjorde ett kanonval,  
men utdelningen blev klen.  
Hur bär man sig åt för att ändå få 
fram vår politik?  

Folkviljan pratade med Hanna  
Gunnarsson och Momodou Jallow i 
riksdagen, Sara Svensson i Region 
Skåne och Anders Skans i Malmös 
kommunfullmäktige.

Ett år efter valet
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För ett år sedan valdes 
hon in i riksdagen. Några 
månader senare slöts 
Januariavtalet mellan 
regeringen och de borger
liga mittenpartierna.  
73 punkter som satte  
tvärt stopp för det 
budget samarbete som 
Vänsterpartiet haft med 
regeringen under den före
gående mandatperioden.

– För mig är detta inget nytt, säger den 
nyvalda riksdagsledamoten Hanna Gun-
narsson. Som kommunpolitiker är jag van. 
Och när S och MP går åt höger är Vänster-
partiet i ren opposition också i riksdagen. 
Hon engagerade sig i Vänsterpartiet som 
student i Lund, utbildade sig till lärare, men 
blev tidigt heltidsanställd politiker. Inför 
valet i fjol pekade opinionssiffrorna på elva 
procent. Som första namn på listan var hen-
nes riksdagsplats i princip redan tingad.

Prekärt läge
Det prekära parlamentariska läget dämpar 
inte hennes entusiasm för uppdraget.

– Det är så klar otillfredsställande att 
många viktiga reformer inte kan genom-
föras med dagens regering. Men oavsett 

hur många små segrar vi vinner i parla-
mentet så har vi långt kvar till ett socialis-
tiskt samhälle.

Socialdemokratin, menar hon, lever 
inte som den lär. 

– Vi kan vara överens i viktiga frågor 
när vi möts privat. Men när sedan besluten 
ska tas röstar de emot sin övertygelse – 
och till och med emot sina egna motioner. 
Vi vänsterpartister gör alltid det vi säger 
att vi ska göra.

Men visst drabbas även Vänsterpartiet 
av svekdebatter?

– Det händer. Och då måste vi pedago-
giskt förklara för medlemmarna varför vi 
röstade som vi gjorde, säger Hanna.

Om det efter flera voteringar – där Vän-
sterpartiets förslag röstats ned – endast 
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  |   Ett år efter valet

Hanna Gunnarsson:  
Vi är alltid i opposition!



Ett år efter valet  |    
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återstår två dåliga alternativ, ett ännu 
sämre än regeringens, återstår det bara 
att lägga ned sina röster.

– Och det var vad vi valde i omröst-
ningen om strejkrätten, förklarar Hanna 
Gunnarsson.

Uppvigling
För tre år sedan fick hon själv undervis-
ning i en annan fråga: skillnaden mellan 
juridik och politik. 

Efter att i en tweet ha uppmanat sina 
följare att riva ned sverigedemokraternas 
tiggarfientliga budskap i bland annat 
tunnelbanan åtalades hon för uppvigling, 
men friades till slut då tingsrätten accep-
terade hennes försvar. Syftet hade endast 
varit att väcka opinion.

Skulle du kunna tänka dig att göra 
något liknande i dag?

– Som riksdagsledamot är det lätt att 
tappa aktivismen. Men det sker hela tiden 
en pendelrörelse mellan parlamentarism 
och aktivism, även om jag nog mest är en 
organisatör.

Andra, säger Hanna, betonar i högre 
grad de ideologiska frågorna.

– De ska inte känna tvånget att sitta i en 
politisk nämnd eller att ta andra förtroen-
deuppdrag.

Nazistbråk
Närvaron på hemmaplan, ute bland med-
borgarna, är hursomhelst viktig. I somras 
blev det mötet våldsamt då nazister 
sparkade omkull det bokbord som Hanna 
Gunnarsson och hennes kamrater ställt 
upp på Lilla Fiskaregatan i Lund.

– Det fina i den händelsen var att folk 
runtomkring stannade upp och stöttade 
oss. Vi upplevde ett folkligt motstånd mot 
nazism och rasism.

De angrep yttrandefriheten. Men det 
gjorde du också enligt tingsrätten när du 
agiterade för att riva ned Sverigedemo-
kraternas affischer? 

– Jag friades ju ändå från det. Här 
utsattes vi för en hotfull fysisk attack. 
Några greps också. Vi får se vart det leder 
juridiskt.

Händelsen i Lund sommaren 2019 var 
också ett av de – allt färre – tillfällen då 
massmedia intresserade sig för Vänster-
partiets göranden och åsikter i olika 
frågor.

– Ja, vi måste bli bättre på nå ut till 
medlemmar och väljare. Som riksdagsle-
damot är jag ofta ute och möter medbor-
gare, berättar Hanna.

Räds inte fiender
Som ledamot i försvarsutskottet är hon 

Vänsterpartiets talesperson i försvars- 
och räddningsfrågor.

– Jag har lätt för att vara bland ”fien-
der”, ler hon. Sverige har haft fred i 200 
år och vänstern har starkt folkligt stöd för 
sitt motstånd mot Nato.

Men under försvarsutskottets paraply 
vilar också frågor om en allt mer sårbar 
värld, från cyberhot till klimatkollaps, 
från digital krisberedskap till förödande 
skogsbränder.

Under sommaren besökte Hanna Gun-
narsson och andra ledamöter FN-styrkan 
i Mali.

– Jag kan se hur mycket Sverige har 
bidragit med under efterkrigstiden. Det 
ska vi vara stolta över.

Och 2020 ska riksdagen ta ett nytt 
försvarsbeslut. Återstår att se hur Hanna 
Gunnarsson kan påverka det.

– Jag vill gärna att det införs civilplikt 
för alla vuxna medborgare, säger hon.

Text och bild: Per Längby

Aktivist eller parlamentariker? 
 

Hanna Gunnarsson och Momodou Jallow  
– Skånes vänsterpartistiska riksdags 

 ledamöter – brottas bägge med frågan.
Båda har fått plikta när aktivismen tagit överhanden. 

 
Samtidigt har partiets potential att påverka  

regerings makten reducerats.
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Det har alltid hetat att 
Vänsterpartiet inte kan 
genomföra sin politik.
– Under förra mandat
perioden visade vi att vi 
kunde det, säger Momodou 
Jallow.

Han kom in i riksdagen 2017 när Daniel 
Sestrajcic valde att lämna sin post. För 
ett år sedan fick han förnyat förtroende. 
Hans politiska intresse fördjupades 
2011 när studenter i Lund anordnade 
en ”slav auktion” på en nationsfest. Som 
vänsterpartist och aktiv i Afrosvenskarnas 
Forum för Rättvisa och den antirasistiska 
rörelsen har han stått på barrikaden mot 
rasism och främlingsfientlighet.

Ibland tar aktivisten över även i riksda-
gens talarstol. Vi återkommer till det.

Fria glasögon och sommarkort
Under sitt första år i riksdagen kunde 
Momodou Jallow se många progressiva 
reformer drivas igenom av sitt parti, som 
fria glasögon till barn och sommarkort i 
kollektivtrafiken till alla skolbarn.

Är detta inte bara justeringar i margi-
nalen?

– Nej! Vi ser hur klyftorna ökar, och att 
de ökar allra mest i Sverige och inte minst 
i min hemort Malmö. Men ingen familj ska 
behöva oroa sig över priset på glasögon till 
sina barn eller att inte kunna göra en resa 
till grannstaden eller stranden, medan 
andra barn reser till Paris eller New York 
för sina föräldrars pengar.

Nu är nästan alla de reformer – ett 
80-tal – som Vänsterpartiet fick igenom i 
sina budgetförhandlingar med regeringen 
utraderade av januariöverenskommelsen. 

Råd till vinterjacka
– Det är synd. Reformerna gav hopp till 
arbetarklassen, låginkomsttagare och 
fattiga familjer. För dem betyder de små 
förändringarna kanske att de klarar att 
köpa en vinterjacka eller regnkläder till 
barnen efter att hyran är betald, hävdar 
Momodou.

Man är i politiken för att man vill på-
verka och förbättra människors livsvillkor, 
säger han.

– Och det jag står för är att i alla lägen 
bekämpa ojämlikheten. Den nyliberala 
politik som S, MP, C och L kommit överens 
om strider helt mot den arbetarpolitik 
som varit traditionellt socialdemokratisk.

Ändå släppte 28 vänsterpartistiska 
riksdagsledamöter igenom Stefan Löfven 

som statsminister?
– Det var en svår tid. Vi hade ju sett 

73-punktsprogrammet. Alla progressiva 
reformer som försvann. Villkoret att Vän-
sterpartiet inte skulle ha något inflytande 
på politiken. 

Dåligt alternativ
Vi vet hur det gick. Vänsterpartiet lade ner 
sina röster och nu regerar S och MP med 
stöd av C och L. Momodou Jallow bestäm-
de sig för hur han skulle rösta först kvällen 
innan omröstningen.

– Det kändes inte bra att stödja detta 
som står för allt det jag bekämpar. Men 
alternativet… En moderatledd regering 
skulle få fruktansvärda följder!

Den tyske sociologen Max Weber skiljde 
på sinnelagsetik och ansvarsetik, där 
den förra bara följer sitt samvete, oavsett 
följderna, medan den senare tar konse-
kvenserna av sitt handlande och är beredd 
att kompromissa. Vem är du?

– Moral och samvete är viktig för mig. 
Min lojalitet är alltid hos folket, och jag 
skulle inte följa partiet om jag till hundra 
procent ansåg något annat. Men just då, i 
regeringsfrågan, blev det tydligt att jag var 
parlamentariker, fast jag egentligen är mer 
aktivist än politiker.

Momodou Jallow: 
Vi kunde visst  

få igenom vår politik!

  |   Ett år efter valet
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Kriminalisera politiker?

Kanske var det detta som slog igenom i 
riksdagens talarstol i början av somma-
ren. Det skulle tas beslut att straffa även 
den som betalar ockerhyra, inte bara den 
som hyr ut (se Folkviljan 1 2019). 

Momodou Jallow vände sig emot att kri-
minalisera offret för en usel bostadspoli-
tik och inte de politiker som bär skulden 
till bostadsbristen och som borde ställas 
till svars för det.

– Enligt grundlagen har alla rätt till 
en bostad. Ska man sätta en bostadslös 
förälder i fängelse för att dennes enda 
chans att få tak över huvudet är att betala 
hutlösa överpriser? undrar han.

I debatten som följde beskylldes 
Momodou för diktaturfasoner. Politiker 
”straffas” bara i allmänna val. Momodou 
har ingen annan uppfattning. 

Aktivisten tog över
– Det var kanske aktivisten i mig som 
tog över. Men det står jag för till hundra 
procent. Jag kan aldrig acceptera att en 
fattig familj som tvingas betala ockerhyra 
ska straffas medan skattesmitare som 
försnillar miljoner kommer undan. De 
där anklagelserna mot mig är sådant som 
man får leva med.

Å andra sidan är det kanske inte den 
slags publicitet som Vänsterpartiet be-
höver i ett politiskt landskap där partiet 
varken är Kamrat fyra eller Kamrat nio 
procent och i princip räknas bort som 
politisk aktör?

– Det enda sättet att gå vidare är att 
bygga opinion, bygga en rörelse. Jag har 
svårt att förstå varför Vänsterpartiets po-
litik inte får större genomslag i valen. Vi 
måste möta människor, lyssna på hur de 
uppfattar politiken och hur det påverkar 
deras vardag för att i vår tur göra politik 
av det.

Bostaden ingen marknadsfråga
Momodou Jallow är Vänsterpartiets 
ledamot i civilutskottet, utskottet som har 
hand om just bostadsfrågor sedan finans-

marknads- och biträdande finansminister 
Per Bolund i nyliberal anda blivit också 
bostadsminister.

Men rätten till bostad är ingen ”mark-
nadsfråga” för Momodou.

– Bostaden är inget investeringsobjekt. 
Alla har lika stor rätt till en bostad som 
de har till skola och vård. Hyresgästernas 
rätt att förhandla om hyrorna tillkom i en 
tid då tusentals medborgare var prisgivna 
åt hyresvärdarna godtycke.

Nu är denna förhandlingsprincip hotad 
av förslag om marknadshyror i nyproduk-
tion och tilläggstjänster i bostaden som, 
enligt Momodou, kan få betalas ”i evig 
tid”, det vill säga långt efter att kostnaden 
skrivits av.

Rubba maktbalansen
Kanske är det här ett av de områden där 
man kan bygga den rörelse som på sikt 
rubbar maktbalansen i riksdagen.

– I Berlin växer motståndet. I Wien 
har man en helt annan syn på bostaden 
som en mänsklig rättighet. Som aktivist 
tvivlar jag på socialdemokratins vilja och 
förmåga. Som politiker måste jag tro på 
en förändring och att man till slut vaknar 
och ser problemen. 

Nu och framöver, säger Momodou Jal-
low, gäller det att resa landet runt, möta 
hyresgästföreningar, lyssna, samtala och 
bygga en folkrörelse.

Text och bild: Per Längby

Ett år efter valet  |    

Sara Svensson  
och Anders 
Skans gör inte så 
stor skillnad  
mellan aktivism 
och parlamenta
rism. Det är två 
sätt att bedriva 
politik.
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Vänsterpartiet gjorde ett 
historiskt bra regionval för 
ett år sedan, och ökade sitt 
röstetal med nästan 14 500 
röster. Inte sedan 2002 har 
V haft så många mandat i 
regionfullmäktige. 

– Vi gjorde en fantastisk 
valrörelse och är nu repre
senterade i alla valkretsar. 
Och vi har ett stort förtro
ende i sjukvårdsfrågor, 
säger Sara Svensson som 
är gruppledare och Vän
sterpartiets regionråd.

Vänstern lyfte som en raket och fick ihop 
tio mandat, och är med det regionens 
fjärde största parti tillsammans med Cen-
tern och Liberalerna. 

Men partiet är i opposition. Efter den 
röd-gröna valförlusten har Alliansen 
bildat ett minoritetsstyre. I ordförande-
klubban håller ännu en medlem i Sones-
son-klanen. Så det kanske inte överraskar 
om Alliansen förlitar sig allt oftare på 
Sverigedemokraterna, som allt tydligare 
framstår som ett rasistiskt och klassiskt 
högerparti. 

I höstas fick skåningarna en lektion i 
SD-stödd Allianspolitik när deras bespa-
ringar i kultursektorn drog undan mattan 
för stora delar av skånskt kulturliv.

Röd opposition med muskler
25 vänsterpartister jobbar stenhårt i olika 
befattningar för att föra fram partiets 
politik och bygga opinion.

– Det gäller saker som rätten till sjuk-

vård, som många gånger är en personalpo-
litisk fråga, och att rädda kollektivtrafiken. 

– Vår roll efter valet är att vara kon-
sekventa och lägga fram konkreta och 
genomförbara förslag, säger Sara Svens-
son. Att visa på bristerna med Alliansens 
politik och problemen med den.

Vänsterpartiet har en viss kontakt med 
Socialdemokrater och Miljöpartister när 
en fråga förenar partierna, men Vänster-
partiet jobbar självständigt. 

Regionen ansvarar huvudsakligen för 
just sjukvården. Kultur, kollektivtrafik, 
infrastruktur och näringsliv är de andra 
stora politikområdena. 

Brett uppdrag
– Regionpolitiken är rolig, den är bred 
och det händer mycket. Som utmaningen 
i att få kollektivtrafiken att fungera också 
i östra delen av regionen, och få igång en 
pendling österut. Eller att hantera allt från 
världsledande sjukvård till allas rätt till ba-

Sara Svensson: 
Vi är en extremt  

stark rörelse

  |   Ett år efter valet
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Han skiljer ogärna på aktivism och 
”finrumspolitik”, parlamentarism och 
utomparlamentarism. Det är olika sätt att 
bedriva politik på olika arenor. 

– Jag stod på stan och kampanjade, när 
en kvinna kom fram och tog en knapp, 
utan att vara medlem eller så, bara för att 
hon ville visa var hon har sina sympatier.

– Folk förstår nog att vi saknar majori-
tet, men att vänstern blir allt starkare. 

Mandatperiod med stiltje
– Vi har fler mandat, men är längre från 
makten än för ett år sedan, genom Soci-
aldemokraternas samarbete med Libe-
ralerna. Det hindrar sossarna från att ta 

kontakt med oss. Och strategin fungerar 
eftersom varken Moderaterna, Centern, 
Sverigedemokraterna eller vi vill samma 
sak och kan forma majoritet.

I den mån Socialdemokraterna har en 
politisk vision offrar de den för ett fortsatt 
styre i Malmö, menar Anders Skans. Och 
Liberalerna som fick långt mer inflytande 
än vad antalet röster medger är medgör-
liga.

– Socialdemokraterna och Liberalerna 
saknar inte bara egen majoritet, deras 
enda gemensamma vision är att styra, 
vilket innebär att de måste söka minsta 
gemensamma nämnare, och av det blir det 
ju ingenting.

sal vård. Sjukvård är det viktigaste för 
välfärden, menar Sara Svensson.

Hennes personliga drivkraft är 
sjukvårdsfrågor, närmare bestämt för 
jämlikhet inom sjukvården. Livslängd 
ska inte vara avhängigt vilken klass en 
tillhör.

Uppdraget är stort med samverkan 
med partiföreningarna i distriktet, för 
att lyfta rätt frågor.

– De kan se olika ut. Som hur per-
sonalbrist drabbar olika på landsbygd 
och i stad.

Samverkan kan också gå i nationell 
riktning, som i tolkfrågan nyligen.

– Vi är en extremt stark rörelse, 
säger Sara Svensson, som kan bilda 
opinion. En stark opinion går det inte 
att blunda för, den kan mycket väl 
pressa andra åt vänster.

– Det känns maffigt att stå i talarsto-
len och veta att man har 4 000 vänster-
partister och många fler sympatisörer i 
ryggen, säger hon.

Aktivismen och parlamentarismen 
går inte att skilja åt

– Det har blivit mycket lättare att 
vara vänsterpartist. Vi syns och vi byg-
ger opinion.

Text: Maria Kållberg

Fakta
Antalet mandat i  
regionfullmäktige är 149.

Fördelning:
Socialdemokraterna  41 
Moderaterna  34 
Sverigedemokraterna  30
Vänsterpartiet  10
Centerpartiet  10
Liberalerna  10 
Kristdemokraterna  8
Miljöpartiet  6

Ett år efter valet  |    

Anders Skans:  
Det har blivit  
lättare att vara  
vänsterpartist

Aldrig har Vänsterpartiet Malmö haft så stor framgång  
i ett val som 2018. I vissa valkretsar vann partiet nära 
hälften av alla röster. Ändå har partiet sällan stått längre 
från makten nu.

Det kunde kännas hopplöst. Om inte…
– Det har blivit mycket lättare att vara vänsterpartist  

i Malmö. Vi är många och det är inte längre så udda. Nu 
skyltar folk med det, säger Anders Skans, Vänsterpartiets 
grupp ledare för kommunfullmäktigegruppen i Malmö.
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Så kommunfullmäktige befinner sig i 
politiskt dödläge. 

Taktik och vilja
– Men det finns en maktförskjutning, för 
vi har vuxit på Socialdemokraternas be-
kostnad, flyttat fram positionerna och kan 
möjligen tvinga dem åt vänster. Jag har 
varit med sedan 1980. Då strävade vi efter 
att få något politiskt inflytande alls.

Åren 2010-15 när S och V samarbetade 
var det snabba puckar, förhandlingar, och 
mycket som hände. I jämförelse är påver-
kan nu minimal. 

Men. 
Man kan alltid rösta nej och tillskansa 

sig makt genom ”icke-beslut”. Så kan 
Vänsterpartiet hålla undan för förslag som 
de borgerliga partierna och socialdemo-
kraterna är oeniga om och tvinga socialde-
mokraterna att göra något.

– Nu börjar andra partierna att lära sig 
den taktiken också, säger Anders Skans. 

Seriöst alternativ
Närmast stora händelse i fullmäktige är 
den kommunala budgeten. Socialdemo-
kraternas och Liberalernas budget kom-
mer att gå igenom, men Vänsterpartiet 

kommer att föreslå en egen.
– Vi måste vara tillräckligt seriösa för 

att lägga fram en egen budget som faktiskt 
går att genomföra. Den vinner inte. Men 
det är inte för att den inte är genomför-
bar, utan för att Socialdemokraterna och 
Liberalerna inte vill anta den.

– Det är ingen som driver malmöfrå-
gor åt oss. Vi måste visa att vi finns, står 
för något annat, och har alternativ som 
faktiskt vill något. Vi träffar hela tiden 
människor och organisationer och lyssnar 
på vad de vill, och vi kan berätta om vad vi 
faktiskt gör. 

– Våra nämndledamöter är omvittnat 
pålästa när de kommer till sina möten. 
Även när de själva känner att de inte 
hunnit förbereda sig så mycket som de 
skulle vilja, så är de som regel ändå bättre 
förberedda än andra politikerna. 

– Vänsterpolitiker jobbar så mycket mer 
än de och det skrämmer dem. Vi vill visa 
upp hur Malmö skulle kunna bli, med ett 
annat styre. 

Text: Maria Kållberg

  |   Ett år efter valet

FN: Beprövade steg i 
fel riktning

”Fri hyressättning och utförsälj
ning är inte lösningar, bara beprö
vade steg i fel riktning.”

Orden är hämtade från FN:s rapportör i 
bostadsfrågor Leilana Farha, återgivna 
av Åse Richard, doktorand vid institu-
tet för bostads- och urbanforskning på 
Uppsala universitet i Ordfront Magasin 
i augusti i år.

I en rapport från i mars 2019 ger  
rapportören skarp kritik till den svenska  
regeringen. Under fjolåret köpte risk-
kapitalister fastigheter för 43 miljar der  
kronor i Sverige. Med hjälp av mark-
nadshyror är det meningen att sväng-
rummet ska öka än mer för deras 
”enfaldiga köpa-fixa-sälj-visioner”.

Engagera de boende
Leilana Farha föreslår i stället en statlig 
utredning som tar fasta på en hållbar 
bostadspolitik där de boende, lokala 
bostadsaktivister, hyresgästföreningar 
och nationella nätverk får ett ord med 
i laget.

Och de finns: i Berlin, där tusentals 
kräver återköp av utsålda bostäder; i 
Stockholm i återkommande manifes-
tationer; i Hyresgästföreningen, som 
diskuterar att starta byggbolag.

Och i Malmö, kan tilläggas, där 
Vänsterpartiet kräver ett kommunalt 
byggbolag.

/PL



Som en del av konstverket vill Filip ha 
hjälp, så det är bara att komma förbi 
och göra en insats.

– Jag tycker det är kul att sprida och 
förmedla det jag gör. Jag vill att fler ska 
haka på. Det får bli hur som helst, och 
det är bra.

– Jag försöker komma ifrån det man 
ser som perfekt och ifrågasätter det.

Filip Rahim Hanssons konst är rak 
och enkel närmast naivistisk. Det finns 
en underton av politisk vilja, även om 
det inte alltid syns tydligt.

– Fast jag gillar klassisk socialistisk 
konst, och vill ju ha ett socialistiskt 
samhälle.

Filip Rahim Hansson är 28 år, och 

har en bakgrund som rörläggare, fack-
lig och kommunpolitiker.

Han flyttade från stan ett tag, och 
när han återvände började han ägna sig 
åt konst.

– Jag målar kläder, tavlor, skulpterar 
och nu blir det digitala verk, säger han.

I maj var Filip Rahim Hansson ak-
tuell som medverkande i konstikubik, 
ett samarbete mellan Malmö stad och 
Little finger i Magistratsparken. Då 
målade han med fem och en halv liter 
filmjölk blandad med färgpigment. An-
nars har han jobbat en del med mural 
(vägg-)målningar.

Filip Rahim Hansson medverkade 
på Gallerinatten också förra året, men 
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Poeten på Hörnet presenterar  
Verkligheten

Gallerinatt  |   Poeten på Hörnet

Poeten på Hörnet blir en del 
av 2019 års Gallerinatt i Malmö 
lördagen den 28 september. 
Konstnären Filip Rahim Hans-
son ställer ut verket ”Verk-
ligheten” som de facto görs 
i realtid i Poetens lokaler på 
Södra Förstadsgatan 65 under 
veckan före gallerinatten. 
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blev då av med delar av sitt konstverk 
(800 nagellack) som någon eller några 
helt sonika stal. 

I år är det mycket papier mache 
som gäller, förhoppningsvis inte lika 
stöldbegärligt, och platsen är Poeten på 
hörnet.

– När man kommer in i rummet så 
ska det kännas att det är verkligt, för 
det existerar ju, säger han.

– Jag gick förbi Poeten en dag, såg att 
det var möte, och gick in i lokalen och 
frågade om man kunde ställa ut där. 

Och det kan man ju. Och nyfiken blir 
man.
Text: Maria Kållberg

Foto: Laimonis Brakss

Poeten på Hörnet   |  Bostadskampanj

Tre snabba 
med Mats Billberg 
Johansson om filmen 
PUSH och höstens  
bostadskampanj i  
Vänsterpartiet Malmö

Mats Billberg Johansson är samman-
kallande i bostadsutskottet som visar  
Fredrik Gerttens film PUSH, med  
efterföljande samtal, på Panora den  
24 september klockan 18 tillsammans 
med föreningen Allt åt alla. Filmen 
handlar om det rådande klimatet på 
bostadsmarknaden och blir en kickstart 
för bostadsutskottets och Allt åt allas 
gemensamma höstkampanj. 

1. Varför gör ni det här?
– Filmen är så bra och visar så tydligt hur 
fastighetsmarknaden hanterar människor. 
Den är bara ute efter att tjäna pengar och 
skiter i konsekvenserna för folk. Kort 
sagt: kapitalismens värsta avigsida. Den 
blir en bra ingång till den kampanj som vi 
planerar.

2. Vad händer?

– Den 7 oktober klockan 19 kickar  
Vänsterpartiets bostadsutskott och  
Allt åt alla igång kampanjen på Poeten på 
hörnet. Vi vill ha största möjliga upp-
slutning, så in och anmäl er på Zetkin!

3. Vilka frågor vill ni lyfta?
– Hur vi kan agera i Malmö mot fastig-
hetsspekulationer och den hemlöshet 
som drabbar familjer och unga. Det finns 
gott om exempel i Malmö, som Kronprin-
sen, ägt av Akelius eller det amerikanska 
riskkapitalbolaget Blackstone som är en 
av Sveriges största ägare av hyreshusfas-
tigheter i miljonprogramområden.  

Vill du veta mer om/gå med i bostadsut-
skottet? Kontakta Mats på 0708848055 
eller e-post mats@billbergjohansson.se

Att anmäla sig på Zetkin: gå in på zetk.
in.se, och använd dina inloggningsuppgif-
ter, så kommer du fram till anmälan.

Fotnot: I maj 2018 köpte Tysklands största  
fastighetsbolag Vonovia Victoria Parks 
cirka 14 000 lägenheter. Victoria Park har 
köpt upp allmännyttiga lägenheter i främst 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Affärs-
strategin har varit att ”stor bostadsbrist 
och begränsad produktion ger Victoria 
Park förutsättningar att förädla bolagets 
fastigheter i miljonprogramområdena med 
ökade hyresintäkter som följd”.

Filip Rahim Hansson målar med fil under 
evenemanget konstikubik.

Vill du veta mer om Filip Rahim  
Hansson så kolla in:  
www.FilipRahimHansson.com eller
www.instagram.com/FilipRahimHansson
Malmö Gallerinatt arrangeras av 
Konstfrämjandet Skåne och äger rum 
lördag 28 september mellan klockan 
18.00–24.00. 
Ladda ner appen Konstfrämjandet 
Skåne, eller följ @malmogallerinatt på 
facebook och instagram.  
Hashtag #malmogallerinatt2019
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Undersköterskeupproret  |  Skurup

Upproret startades som en Facebook-
grupp i våras, som ett forum där under-
sköterskor kunde diskutera och komma 
fram till olika lösningar på hur de kunde 
förändra sina arbetsvillkor och -miljö. 
Då hade just drygt 300 miljoner kronor 
för att förstärka äldrevården försvunnit i 
ändringsbudgeten. 

Mycket snabbt växte forumet till att ha 
över 15000 medlemmar som med liv och 
engagemang producerade spaltmeter med 
inlägg och kommentarer per timme. För-
tvivlade vittnesmål över hur arbetsmiljön 
bokstavligt knäckte människor, desperata 
rop på hjälp från de som inte orkade mer 
eller redan hade gått i väggen. Pepp från 
de som ville hålla humöret uppe, frågor 
om det var lika djävligt på andra ställen 
med mera, vävdes ihop med besvikelse 
över facket, chefers och politikers passivi-
tet inför undersköterskornas situation och 
idéer om vad som ska göras. 

Det var just dessa idéer som vände på 
situationen. Osynliggörandet skulle ta 
slut, ”Vi”-känslan blev starkare och krav 
skulle ställas. 

Eftersom de uteblivna miljonerna i 
statens ändringsbudget var startskottet 
för upproret var det naturligt att de första 
kraven skulle ställas på regeringen. En no-
tering om att ”[d]et är dags att regeringen 
förstår allvaret i den kris som pågår inom 
äldreomsorgen” fick exakt 14562 under-
skrifter när den lämnades till socialminis-
tern Lena Hallengren den 22 augusti. Folk 

fortsätter ändå skriva på och vid skrivande 
stund har listan 22988 namnunderskrif-
ter. I samband med överlämningen av 
listan ordnades manifestationer i Stock-
holm, Jönköping, Mariestad, Tranås och 
Tingsryd, Borlänge och Skurup. 

Att det blev just Skurup av alla Skånes 
kommuner, är till stor del tack vare Mia 
Christensson som var initiativtagare för 
manifestationen i Skurup. Mia är även 
medlem i Vänsterpartiet men hon betonar 
att upproret är partipolitiskt obundet. 
Men att det var en person med en klar 
analys av hur feminism och klasskamp hör 
ihop gick inte att ta miste på när Mia höll 
sitt tal:

– I kommunens jämställdhetsplan står 

det en vacker men ack så tom mening: 
”kvinnor och män ska på lika villkor 
kunna förvärvsarbeta, ta hand om familj, 
ta del i samhället och ägna sig åt fritidsin-
tressen”. Det gäller tydligen inte kommu-
nens egna vårdanställda. Varför?

– Många är de ensamstående vårdar-
betare med barn som får leva på allmosor 
från olika organisationer och grupper i 
samhället. Deras barn stängs ute från fri-
tidsaktiviteter för att det helt enkelt inte 
finns pengar till att betala medlemsavgif-
ter eller köpa eventuell utrustning. Vad får 
de för meningsfull fritid?

Den lokala gruppen kom längre än 
nätverket på riksplan och formulerade 
krav som på manifestationen ställdes på 
kommunstyrelsens ordförande, Johan 
Bolinder (M) som styr kommunen med 
stöd från SD. 

En del av kraven berör heta politiska 
frågor som arbetstidsförkortning till sex 
timmar per dag med bibehållen lön och 
att ta bort delade turer och överanställa i 
stället för att bygga bort sjukskrivningar, 
timvikarier som inte fått introduktion och 
annat som stör arbetet i vård och kostar 
arbetsgivaren. 

Andra krav är mer praktiska såsom 
handledning för personal ute i verksamhe-
ter, en tydlig arbetsbeskrivning som skiljer 
på jobben som vårdbiträden och under-
sköterskor, att städning och tvättning ska 
tas bort från undersköterskornas ansvar 
så de kan ägna sig åt vård och omsorg. Ta 
bort tidssyrning och införa friskvård på 
arbetstid. 

Under hösten kommer upproret tillsam-
mans med Kommunals lokala avdelning 
ordna ett offentligt möte med kommunpo-
litiker för att få svar på sina krav. Därefter 
planeras nästa steg.

Babak Rahimi

Undersköterskorna  
manifesterade i Skurup
Hade det inte varit för Mia Christenssons  
engagemang och glöd, skulle gågatan utanför 
kommunhuset i Skurup gapat tomt denna för-
middag, torsdagen den 22 augusti 2019. 
Nu samlades i stället cirka 100 undersköterskor 
från hela Skåne här för att delta i Skurups lokala 
inslag av Undersköterskeupproret.

” Under hösten kommer upproret  
tillsammans med Kommunals  
lokala avdelning ordna ett offent
ligt möte med kommunpolitiker  
för att få svar på sina krav.  
Därefter planeras nästa steg.”

FOTO NIKLAS LAURIN
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Är du en del av vän-
stern är du en del av 
en mer än hundraårig 
rörelse där bildning 
alltid varit en del i kam-
pen för att förbättra 
och förändra samhället. 
För att kika närmare på 
hur läget kring studier 
och folkbildning inom 
vänstern i Malmö ser ut 
idag träffade Folkviljan 
Patrik Munthe som är 
sammankallande för 
Vänsterpartiets Mal-
mös studieutskott.  

Vem är Patrik Munthe?
Jag är en 32-årig kille från Göteborg. Jag 
flyttade till Malmö 2007 för att plugga och 
har blivit kvar. Jag har två bonus- och ett 
biologiskt barn, och jobbar som folkhög-
skollärare. När jag inte jobbar eller håller 
på med Vänsterpartiet försöker jag lägga 
tiden på familj och vänner. 

Vad betyder folkbildning för dig?
Folkbildning för mig är en förutsättning 
för motstånd. Det är kring folkbildningen 
som rörelser kan byggas och frustration 
kan kanaliseras till organisering. Det kan 
ske på olika sätt, men för mig har klassiska 
folkbildnings-metoder som studiecirklar 
varit det överlägsna receptet för att lära 
mig saker ”på riktigt”. Jag försöker få in stu-
diecirklarnas principer, där alla som deltar 
i studierna tar ansvar för alla deltagares 
lärande, så mycket som möjligt i folkhög-
skolans allmänna kurs där jag jobbar. 

Hur började ditt politiska engage
mang för studier och folkbildning?
Jag började inte att vara aktiv i studieut-

skottet under min första tid i Vänsterpar-
tiet men jag sökte mig så småningom till 
studieutskottet då jag gillade kontentan i 
studiearbetet. Jag ser också på studierna 
som en mötesplats där partikamrater kan 
träffas och bygga relationer till varandra. 
Om du går på en cirkel ihop med andra 
så har du förmodligen blivit vän med 
flera inom partiet, att arbeta på det sättet 
lockade mig. Det var också lättare att vara 
aktiv med något som påminner om mitt 
jobb, att bidra med det som man kan. 

Varför är studier viktigt för  
vänstern?
Studierna bygger rörelse på olika sätt. Dels 
handlar det om bildande och kunskap om 
Vänsterpartiets grund och såklart bildning i 
alla andra frågor som rör samhället. Sen ser 
jag, som jag tidigare var inne på, också stu-
dierna som ett ”rum” för att skapa relatio-
ner mellan medlemmar. Det är även viktigt 
att våra medlemmar får självförtroende och 
kunskap inför att möta den kapitalistiska 
vardagen. Det är förmodligen lite lättare att 
ta en fight på jobbet om du diskuterat med 
partikamrater kvällen innan. 

Vilket är det bästa mötet/minnet 
som du upplevt under din tid i  
studieutskottet?
Jag har bra minnen från helgkurser som 
vi ordnade på Falsterbo kursgård. Ibland 
hade vi fördjupningskurser parallellt med 
kurser för nya medlemmar. Då kunde det 
vara upp emot 80 deltagare som hade kurs 
på en lördag, söndag. Utmattande att ar-
rangera, men väldigt roligt!

Vad gör studieskottet idag och  
vad finns det för drömmar för  
framtiden?
Idag organiserar vi och utgår från de 
studier som partiföreningens olika 
grupper vill utföra. Vi arrangerar också 
vissa fördjupningskurser och studier för 
nya. Drömmen är att vi ska ha så mycket 
studier som möjligt. Jag hade tyckt att det 
hade vart kul om vi hade kunnat ha som-
marläger för barn och vuxna där du får 
föreläsningar på dagarna och socialisering 
på kvällarna. 

Lisa Claesson

Med folkbildning som 
vapen i kampen för ett 
annat samhälle

Folkbildning  |  Intervju
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Skånevänstern  |  Aktuellt

Händelserik höst
Jag hoppas att ni har  
hunnit återhämta er efter 
två intensiva valrörelser 
och att ni är redo för en 
händelserik höst i distrik
tet. Redan den 18 augusti 
startade vi igång höstak
tiviteterna, med en ordfö
randeträff samt träff för 
valberedningarna och femi
nistiskt ansvariga. Tack till 
alla som deltog. Vi kommer 
framöver ha fler sådana 
träffar och hoppas att fler 
kan delta. 

Nästa stora aktivitet som kommer att ske i 
distriktet är den efterlängtade landsbygds-
konferensen, som kommer att vara i Hörby 
på ABF den 5 oktober. Vi hoppas att lands-
bygdskonferensen blir ett startskott för ett 
samarbete i distriktet kring landsbygdspo-
litiken och hur vi ska driva frågor som rör 
landsbygden. 

Distriktet arbetar inte längre med kontakt-
personer för varje partiförening, utan vi 
har skapat en grupp som arbetar med stöd 
till partiföreningar.  I gruppen ingår: Patrik 
Milton (sammankallande), Zandra Valencia, 
Jesper Sahlén, Umihana Rasovic och Roland 
Nilsson. Våra två ombudsmän Lisa Claesson 
och Olof Norborg är knutna till gruppen. Jag 
och övriga gruppen vill gärna besöka par-
tiföreningarna. Hör gärna av er om ni vill 
att vi ska komma ut till möten eller andra 
aktiviteter. 

På distriktets årskonferens beslutades att 
distriktet under året ska ordna träffar sär-
skilt för nya medlemmar. Mer information 
om dessa kommer längre fram. 

Förra året anordnade distriktet en anti-
rasistisk helg i Svalöv och Landskrona. 
Det här året planerar vi en antirasistisk 
konferens den 16 november. Ytterligare 
information kommer.

Vi kommer också att arrangera en miljö-
utbildning den 30 november. Till grund för 
denna ligger distriktets i år antagna pro-
gram för hållbar utveckling. Arbetsgruppen 
som tog fram detta program kommer att 
vara involverad i arbetet med utbildningen. 
Programmet för hållbar utveckling hittar ni 
på www.vskane.se. 

Under hösten kommer vi även att inleda 
förberedelserna inför nästa partikongress 
i maj nästa år. Det blir en viktig kongress 
som bland annat kommer att behandla det 
förslag till nytt partiprogram som just gått 
ut i en första remissversion. Förslaget hittar 
ni på www.vansterpartiet.se 

Nästa år inleder vi med bland annat femi-
nistisk helg 18-19 januari och distriktsårs-
konferens den 29 februari på Medborgar-
huset i Eslöv. 

Jag vill även slå ett slag för parlamenta-
rikerutbildningen den 12 oktober samt 
träffarna för politikutveckling och samar-
bete kring kollektivtrafikfrågor. Se vidare 
kalendariet sid 27.

Ytterligare information om våra  arrang-
emang kommer att spridas via vskane.se, 
facebook, och per mail till partiföreningar 
och aktivister.  Det är alltid roligt med 
många deltagare och vi ska göra vårt bästa 
för att arrangemangen får en spridning 
runt om i Skåne så att fler kan vara med. 

Vi ses! 😊 
Umihana Rasovic

Ordförande

Vänsterpartiet Skåne

5 oktober
Landbygds
konferens

12 oktober
Parlamentariker
utbildning

16 november
Antirasistisk 
konferens

30 november
Miljöutbildning

vskane.se
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– Alla är överens om att resandet bör 
öka, men de åtgärder alliansstyret infört 
handlar istället om färre landsortslinjer, 
mindre nattbusstrafik och högre biljettpri
ser. Det är politiska beslut om besparingar 
som varken gynnar människa eller miljö.

På Folkviljan Menander ville vi få en mer 
konkret bild av vad nedskärningarna 
egentligen innebär för boende på de 
drabbade orterna. Vi kontaktade därför 
Lövestadsbon och mångårige partimed-
lemmen Åse Eriksson om hennes erfaren-
heter.

Hon berättar om en mångårig situation 
som de flesta boende i Lövestad vant sig 

vid där de sista bussarna både till och från 
Lövestad gått cirka 20.00 på vardagarna. 
Detta har möjliggjort både arbetspendling 
och att gymnasieungdomar som gått på 
olika skolor runt om i Skåne kunnat ta sig 
fram och tillbaka utan problem. Under 
det sista året har till och med en extra 
kvällstur tillkommit vid kvart i tio vilket 
gjort att många ungdomar kunnat resa in 
till Sjöbo eller Tomelilla och kunnat ta sig 
hem utan att föräldrar tvingats hämta med 
bil. Något som varit väldigt uppskattat. 

Allt detta förändrades dock när de 
boende några veckor innan termins-
start fick klart för sig att Skånetrafikens 
nedskärningar inte bara skulle innebär en 
återgång till 20.00 som sista tid att åka 
hem utan nu handlade det om kvart i sex.

Åse konstaterar bland annat
– Gymnasieeleverna måste åka hem 

17.20 från Sjöbo. De som pluggar i Lund 
måste åka redan 16.30 och kan varken 
stanna för ett grupparbete eller för den 
delen ha någon som helst social samvaro 
med sina klasskamrater.

Precis som på andra berörda orter runt 
om i Skåne har kommunikationen med 
både boende och kommunerna varit i 
princip obefintlig. Trots att Skånetrafiken 
har ett ansvar att föra dialog med kommu-
nerna kring något så viktigt som arbets-
pendling och möjligheten att ta sig till sina 
studier har besluten bara landat i knät på 
förvånade boende.

En dialog med Lövestadsborna hade 
mycket möjligt kunnat sluta med en annan 

lösning men då hade Skånetrafiken fått ta 
sig tid att faktiskt prata med de berörda 
konstaterar Åse

– Vi har fortfarande trafik en gång i tim-
men mitt på dagen och handlar det bara 
om pengar kunde man kanske glesat lite 
under dagen så att kvällsturerna för i syn-
nerhet ungdomar kunde varit kvar.

Vad som händer framöver är svårt att 
förutse men Åse konstaterar att beslutet 
varken bidrar till en levande landsbygd 
eller till att få ner biltrafiken då alla för-
äldrar nu tvingats hämta och lämna sina 
ungdomar med bil varje gång de vill göra 
något efter klockan fem på eftermiddagen.

För Åses egen del med numera utflugna 
barn har det blivit mycket svårare för dem 
att hälsa på. Utan bil kan de inte ta sig till 
Lövestad en vardagskväll utan då blir det 
upp till Åse att agera taxi. Inte heller helg-
besök är ett seriöst alternativ då det finns 
en buss på lördag förmiddag men därefter 
finns inget för sen eftermiddag på söndag. 
Den utan tillgång till bil får svårt att både 
handla och upprätthålla grundläggande 
sociala relationer.

Det som för de borgerliga ledamöterna 
i kollektivtrafiknämnden såg ut som en 
smart besparing på ett antal miljoner 
drabbar på ett fullständigt orimligt sätt 
boende i ett stort antal orter runt om i 
Skåne när i synnerhet morgon- och kvälls-
turer dras in.

Mikael Persson

Hösttermin och nystart – men 
inte för bussresenärer
Nu har jobb och skolor 
startat igen, men på flera 
ställen i Skåne kan man 
inte längre ta bussen dit 
man ska. Nu syns de för-
ändringar i trafiken som 
tidigare varit uppe för 
debatt och ett flertal linjer 
påverkas.

Från Vänsterpartiet har 
kritiken varit hård och 
bland annat gruppledare 
Sara Svensson har varit ute 
i media och sagt:



I samband med EU-valkampanjen 
och cykelturen från Rosengård till 
Gustav Adolfs torg i Malmö med Jonas 
Sjöstedt och Ana Süssner Rubin satte 
Vänsterpartiet Malmös miljöutskott 
ihop ett klimat- och miljöquiz.  

Vinnare blev Patrik Milton som hade 
flest rätta svar, sju av åtta, och vann 
boken ”Det som inte kan utplånas” 
av Felicia Mulinari. Miljöutskottets 
Gunilla Ryd gratulerar.

I Simrishamn växer Vänsterpartiet.  
På drygt ett och ett halvt år har medlems-
antalet nästan fördubblats så att  
V Simrishamn nu har 60 medlemmar.  
Vad kommer detta sig? 

V Simrishamn växer!
– Vi har jobbat medvetet för att rekrytera nya, berät-
tar Ingemar Hansson i partiföreningens styrelse. Vi har 
ringt runt till sådana vi vetat är intresserade av partiet 
och fått dem att bli medlemmar. Vi ser till att synas bland 
annat genom röda lördagar på stan. Dessutom har vi flyk-
tingar som varit vänsteraktiva i sina hemländer och som 
sökt sig till oss när de kommit till Simrishamn. 

Facit

1.  Hur många ton uppgår de kon-
sumtionsbaserade utsläppen till 
per person i Sverige?  
Rätt svar: 11

2.  Hur många bilar kan en modern 
spårvagn ersätta om varje bil 
bara har en passagerare?  
Rätt svar: 400

3.  Hur många procent måste vårt 
fossil beroende minska per år  
framtill 2030 om vi ska följa 
klimatlagen? Rätt svar: 70

4.  Om alla fordon i Malmö vore ut-
släppsfria hur många färre antalet 
förtida dödsfall skulle vi ha?  
Rätt svar: 90 

5.  Hur många procent måste 
världens koldioxidutsläpp minska 
till 2030 för att vara nere på noll 
2050? Rätt svar: minst 50% 
så alla alternativ är rätt, 60, 
70, 80

6.  Hur många km cykel banor har 
Malmö Stad? Rätt svar: 515

7.  Hur många lobbyister finns det i 
Bryssel Rätt svar: 30.000

8.  Hur många ledamöter har  
EU-parlamentet? Rätt svar: 751

Nu är den lycklige vinnaren korad!

18 Menander Folkviljan



Notiser

Extinction Rebellion 
XR, kräver  
klimat nödläge
– Fina kämpar sjunger och spelar för 
klimatet varje gång vi har fullmäktige. 
De kräver att Malmö Stad utlyser 
klimatnödläge, nåt vi i Vänsterpartiet 
Malmö ställer oss bakom.

EmmaLina Johansson,  
kommunalråd i Malmö

– Fin knapp!
Sjuksköterskan ler och nickar mot 
min knapp på jackan, när jag ska 
anmäla mig i receptionen på vård-
centralen. 

– Woaw, vilken bra start på dagen!

Knappen Fossilekonomi? Nej 
tack! togs fram till 1 maj-demon-
strationen i Malmö i år. 

Upplagan är slut men, det går att 
göra fler hälsar Jens Börjesson, 
miljöutskottet V Malmö.  
Mail: jensborje@gmail.com

Johanna Blomberg

19Menander Folkviljan

Massaktion mot 
fossilgas terminal i 
Göteborg

”  Gasindustrin har stora resurser för  
lobbyism och greenwashing. Jag och 
mina vänner sitter här nu i vägen för 
väldigt mäktiga aktörer… Och för mig 
handlar Folk mot fossilgas mycket om 
att rikta ljuset mot att en annan värld är 
möjlig. Det är dags att sluta välja vinster 
framför människor, och att lämna alla 
fossila bränslen bakom oss.”

Sigrid Magnusdotter från Malmö,  
talesperson för Folk mot Fossilgas, 

www.folkmotfossilgas.earth

Den 7 september ordnades en mass-
aktion mot importterminalen av 
LNG-gas i Göteborgs hamn. Istället 
för att satsa på 100% förnybart plane-
ras och byggs just nu infrastruktur 
och utvinning för fossilgas runt om i 
världen, bland annat i Göteborg.  
Kol och olja byts ut mot ett nytt fossilt 
bränsle som för lång tid framöver 
låser fast oss i fossilberoendet. 

FOTO: FOLKMOTFOSSILGAS.EARTH
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Efter tre raka i Malmö, 
anordnar Vänster-
partiet i Göteborg årets 
Vänsterdagar.
Eventet är partiets stora chans att ses, lyssna och 
lära, snacka och pröva åsikter med varandra och är 
öppet för alla medlemmar i landet, ”nya som gamla, 
parlamentariker och gräsrotsaktivister” som man 
skriver på hemsidan. Ja, minsann är en fest inplane-
rad också. Folkets hus vid Järntorget har lokalerna. 

Eventet har laddats med seminarier och work-
shops, nätverksträffar, filmer och möten. Klimat, 
flyktingpolitik, vård, skola, bostäder, att lyckas med 
sociala medier, finns på agendan. Det finns tillfällen 
att diskutera riskkapitalism kontra kvinnojourer, 
och livet efter metoo. Eller vikten av kultur, gigeko-
nomins daglönare, våld, antirasism, och mycket mer. 
Schemat är fullspäckat. 

På lördag förmiddag panelsamtalar alla nordiska 
vänsterpartiledare och senare på dagen är det stor-
samling med kultur, Jonas Sjöstedt och LO-ordföran-
den Karl Petter Thorwaldsson.

Malin Björk och Christina Höj Larsen med gäster 
samtalar om flyktingpolitiken och fästning Europa. 
Och var med och diskutera när Framtidskommissio-
nen avhandlar vänsterns utmaningar i vår tid. 

Text: Maria Kållberg

Kom med till Vänsterdagarna  
i Göteborg 2–3 november

Vänsterdagarna 2019  |  Göteborg

Vänsterdagarna i Malmö 2017.

Att veta om man vill med:

Sista anmälningsdag är den 13 oktober (www.vansterpartiet.se/vansterdagarna).

Deltagaravgiften är 2 000 kronor (plus en extra avgift om man vill gå på fest). 

Reser gör man bäst med tåg. Partiet tillämpar reseutjämning så man betalar 
1 200 kronor oavsett varifrån man reser. 

För boende går man in på hemsidan och den bokningssajt som tillämpas.  
Man kan bo på hotell eller hos en partimedlem i stan. 

Info och anmälan finns på hemsidan: www.vansterpartiet.se/vansterdagarna 

För frågor, e-post: vansterdagarna_info@vansterpartiet.se,  
telefon: 070- 324 91 55.



Jag har haft en fin sommar med resor 
runt i Sverige. Vi var en vecka på Gotland 
med släktingar och en vecka på musik-
läger med flera orkestrar och körer som 
är vänster. Blåsmusiken tog oss ända till 
Viskadalen utanför Borås den här gången.

Vad härligt. Vad har du på gång på din att 
göra lista just nu?

Jag ska hinna motionera, läsa mer politiskt 
och ha mer avslappnings-tid! 

Nu startar också regionens verksamhet 
igen efter sommaren, vad har du för upp
drag i regionen?

Jag är ledamot i regionfullmäktige och är 
ersättare i regionala utvecklingsnämnden 
sen sitter jag i valberedningen för Vänster-
partiet Skåne. 

Det finns många utmaningar i det regio
nala utvecklingsarbetet i Regionen. Vad 
ser du som den största utmaningen?

En väldigt viktig utmaning är att försöka 
få till satsningar på miljö- och arbetsmark-
nadsåtgärder när alla utom vänstern säger 
att vi måste skära ner på det arbetet! Att 
jämna ut skillnaderna mellan olika delar 
av Skåne när det gäller tillgång till service 
och jobb är en av våra stora utmaningar 

framåt för att gå mot ett jämlikt Skåne. 

Intressant. Och om du ska ha på dig 
val beredningsglasögonen och titta på 
samhället idag, vad ser du då?

Jag tycker att det blivit mer klurigt att 
sitta i valberedning de senaste åren. Vi har 
ett uppdrag att spegla den mångfald som 
finns i vänsterpartiet och de senaste åren 
har vi också fått hantera frågor som rör 
metoo-uppropet på ett bra och välavvägt 
sätt. 

Det är fler kvinnor som ställer upp till 
uppdrag i dag än för 15 år sedan och det är 
jättebra! Det är ju en utveckling som bland 
annat vi i Vänsterpartiet har drivit på, 
att kvinnor ska känna att det är okey att 
ta tuffa uppdrag och få mandat att driva 
politiskt arbete. Sen kan vi se att osäkra 
anställningar gör att inte alla känner att 
de kan ta alla politiska uppdrag som de 
egentligen skulle vilja.

Hur påverkar det arbetssättet som val
beredning i ett parti som Vänsterpartiet?

Alla valberedningar måste hänga med i 
samhällsomvandlingar men vi är extra 
ambitiösa i Vänsterpartiet när det gäller 
rättvisefrågor och likabehandling. Att 
försöka leva upp till det är inte alltid lätt. 
Vi blir inte bättre än partiet sammantaget. 

Får vi många bra nomineringar så är vårt 
arbete lätt, men måste vi leta människor 
så blir det svårare.

Idag får vi hantera metoo-frågor genom 
att ta en ordentlig diskussion varje gång 
det dyker upp eftersom vi inte har bra 
rutiner för hur man gör vid varje enskilt 
tillfälle i partiet och valberedningen är ju 
varken synska eller en folkdomstol så det 
är en bedömning varje gång något smått 
eller stort dyker upp. Då blir diskussionen 
en avvägning vid varje enskilt tillfälle. 

Vi arbetar också med att försöka att 
sprida information om hur man kan lösa 
att vara politiskt aktiv och till exempel 
jobba oregelbundet för att bredda så att 
fler i framtiden ska kunna ta större upp-
drag. Vi har ett viktigt arbete i att få fler i 
arbetarklassyrken att ta politiska uppdrag. 
Det gäller också personer med utländsk 
bakgrund i ett samhälle där rasistiska 
föreställningar existerar. Det är viktigt att 
visa på att det går att vara politiskt aktiv 
med olika förutsättningar och där har 
alla i partiet ett ansvar att nominera bra 
människor med olika bakgrund till olika 
uppdrag för att få till en så bra process 
som möjligt. 

Text: Werner Petersson

Hej Angelica Svensson!  
Hur har din  
sommar varit?

Uppdrag valberedning   |  Intervju

I valet 2018 ökade Vänsterpartiet till 10 ordinarie  
mandat i regionfullmäktige. Med nämnder, utskott, 
ersättare och anställda består Vänsterpartiets  
regiongrupp i dag av 32 personer.

Menander/Folkviljan träffade en av ledamöterna,  
Angelica Svensson Lund, som har både parlamentariska 
och organisatoriska uppdrag i Vänsterpartiet Skåne.

21Menander Folkviljan
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Politiken, tjänstemännen, byggherrarna 
och sjukvårdspersonalen  
– vad var det som hände 
med Helsingborgs lasarett?
Mars 2010: Regionstyrelsen fastställer ett 
uppdrag om att ta fram en utvecklingsplan 
för sjukhusområdet i Helsingborg. Beslut 
om om- och tillbyggnad av Helsingborgs 
lasarett fattas sedan i bred politisk enig-
het över blockgränserna.

2012: Byggnadsplanen för ombyggnation 
av lasarettet tas fram. Ombyggnationen 
omfattar 74 000 kvm och nybyggnation 
på 46 000 kvm och beräknas kosta cirka 
två miljarder. Satsningen görs för att re-
novera och bygga för neonatalvård, barn-
mottagning, samlad psykiatri, förbättrad 
vårdhygien, bättre vårdmiljöer och fler 
vårdplatser. Frågor uppstår bland annat 
kring takhöjden i det som ska komma att 
bli operationsavdelningen.

April 2014: Ombyggnationen startar med 
invigning av moderata regionrådet Pia 
Kinhult. Bygget beräknas efter revision 
kosta 4,3 miljarder kronor.

Hösten 2014: Budgeten justeras till 5,3 
miljarder kronor. 

2016: En utökad byggplan klubbas i det 
skick som sedan låg till grund för de 
fortsatta ombyggnationerna. Ytterligare 
knappa två miljarder skjuts till i budget 
till en ny beräknad helhet på 6,1 miljarder. 
Frågor kring bland annat operationsav-
delningens utformning framfördes inte 
mellan verksamhetsnivå och politisk nivå. 

20172018: Dåvarande sjukhuschef slår 
larm om att byggplanen inte täcker de be-

hov som operationsavdelningen behövde 
avseende lokaler och ventilation. Huvud-
projektledaren ansåg att operationsavdel-
ningen gick att bygga enligt den ursprung-
liga planen. Skriftlig rapportering på ett 
byggmöte visar oro kring budget och att 
byggnadsinventeringarna skulle överstiga 
de tilldelade 6,1 miljarderna. 
Våren 2018: Spaden sätts i marken för 
byggstart av nybyggnationerna. Hela 
nybygget beräknas vara klart 2022 och 
projektet beräknas avslutas 2025.

Hösten 2018: Regionstyrelsen får besked 
om att byggnadsplanen behöver ritas om. 
Personen som då var sjukhuschef kritise-
rade projektet för brist i kommunikation 
mellan sjukvården och byggprojektet. 

Vintern 2018: En ny kalkyl för kostnader-
na av sjukhusbygget tas fram och landar 
på 10,2 miljarder. Detta framförs inte till 
den politiska ledningen. 

14 mars 2019: Region Skåne pausar byg-
gandet på grund av ”byggnadstekniska 
problem”. Alf Jönsson, regiondirektör 
och högsta tjänsteperson inom regio-
nen anser inte att bygget bör fortsätta. 
Huvudprojektledaren var inte enig utan 
ansåg att bygget borde fortgå. Avloppen 
var i sämre skick än vad man trott, schakt 
behöver byggas om och avdelningar som 
var tänkta att stanna kvar i sina lokaler 
under ombyggnationen tvingas flytta ut. 
Kritik från sjukvårdsverksamheten pekar 
på problem med lokaler och flöden mellan 
avdelningarna för operation, akutvård 

och intensivvård. En oberoende aktör ges 
i uppdrag att genomföra en granskning av 
hela byggprojektet som ska redovisas till 
den politiska styrningen i en revisionsrap-
port efter sex månader.

27 september 2019: revisionsrapporten 
redovisas för regionstyrelsens arbets-
utskott. Den riktar skarp kritik mot hur 
byggprojektet förvaltats samt pekar ut 
brister i kommunikationen mellan olika 
processnivåer som en avgörande faktor 
för att byggets kostnader skenar. Summan 
på 10,2 miljarder anses inte relevant då 
den beräknats på den gamla byggplanen 
och en ny behöver tas fram. En uppskatt-
ning ger att slutsumman då kommer att 
landa på ca sju miljarder. 

Framöver:
Oktober 2019: Regiondirektör Alf Jöns-
son ska presentera ett nytt förslag på hur 
organisation kring regionens fastighets-
frågor styrs.

Januari 2020: En ny byggplan ska presen-
teras för att ta vidare ombyggnationen av 
Helsingborgs lasarett. 

Troligen kommer dessa datum att skjutas 
fram.

Emma Eliasson Åström

Sjukvårdspolitik |  Helsingborgs lasarett
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Helsingborgs lasarett  |    Sjukvårdsolitik

Reflektioner kring 
nybygget och renove
ringen av Helsingborgs 
sjukhusområde

Under de senaste åren har Region Skåne 
tagit tag i ett enormt eftersatt underhåll 
av gamla sjukhusbyggnader. Regionen 
bygger bland annat nytt i Malmö (NSM), 
planerar för byggnationer i Lund (NSL), 
planerar för nybyggen i Hässleholm 
(Forth) och har sedan 2012 beslutat och 
genomfört renoveringar och nybyggnatio-
ner i Helsingborg (NSH). Sjukhusbyggna-
der är komplicerade byggnader. Att man 
nu har renoverat samtidigt som verksam-
heten ska rulla i Helsingborg har gjort 
det hela ännu svårare. Det har fått stora 
effekter på arbetsmiljön, försvårar för 
byggarna, och det påverkar patienterna.  
I Helsingborg är en hel del klart och har 
blivit bra, samtidigt som stora delar av 
bygget har varit stoppat sedan början av 
2019. 

Situationen med ett enormt upprust-
ningsbehov är liknande i hela Sverige. 
Sjukhusen runt om i vårt land börjar 
överlag bli gamla och upprustningsbeho-
ven är växande i takt med att sjukvården 
utvecklas och kraven på annan teknisk 
utrustning växer, precis som i andra delar 
av välfärdens infrastruktur. 

I Helsingborg har det funnits oro-
ande signaler om hur bygget går under 
det senaste året och i mitten av augusti 
kom så den stora revisionsrapport som 

PWC har fått i uppgift att ta fram, sedan 
regiondirektören Alf Jönsson stoppade 
bygget i början av 2019. Sedan 2014 har 
jag varit ledamot i de parlamentariskt 
sammansatta beredningar som har arbe-
tat med investeringsfrågorna i regionen. 
Revisionsrapporten lyfter fram många 
av de brister som jag har anat under det 
senaste året. 

Revisionsrapporten upprör. Vi som 
sitter i den politiska beredningen har inte 
fått ta del av underlaget som pekar på en 
mycket högre slutsumma för projektet än 
vad det finns politiska beslut på. Skillna-
den i vilka siffror vi som politiker har sett 
uppgår till över fyra miljarder kronor. Vad 
är det som har gått snett? Vad kan man 
lära av denna situation? 

En sak som är oerhört viktig är att hålla 
fast i det man har tagit beslut om politiskt. 
I fallet med Helsingborg så menar jag att 
det har varit ganska otydligt från början 
och det har ändrats över tid, speciellt i 
takt med att projektet tagit lång tid och 
verksamheterna förändras och utveck-
lingen går framåt. En annan central del 
som revisionsrapporten lyfter fram är 
vikten av att ha en bra gedigen organisa-
tion för så här stora byggprojekt. Där har 
regionen brustit och där behövs verkligen 
ett omtag framöver. Det som också är 
centralt är insynen, tilliten och öppen-
heten i en offentlig organisation. Det är 
skandalöst att politiken har undanhållits 
från information om att budgeten inte 
håller och att byggprojektet omgärdas av 
osäkerhet kring vad som är tekniskt möj-

ligt att genomföra. Arbetsplatskulturen/
erna har tydligen varit sådan att saker har 
stoppats från att nå de högsta beslutande 
församlingarna som den politiska bered-
ningen, regionstyrelsen och i förläng-
ningen regionfullmäktige. Där behöver 
regionen rensa ut all tystnadskultur och 
ersätta med öppenhet. Det är fruktansvärt 
upprörande att politiken inte har fått ta 
del av kalkyler som visar att budgeten 
diffar på mer än fyra miljarder kronor. Det 
är skattebetalarnas pengar som det här 
handlar om. 

Slutligen är det inför kommande reno-
veringar i vården, men även i offentlig 
sektor, generellt viktigt att fundera över 
konsekvenserna det får att renovera i 
gamla byggnader och bedriva vård/verk-
samhet samtidigt. Ibland är det tvunget, 
ibland är det värt det, men ibland kanske 
det är så att ingreppet i byggnaderna är så 
stora att man behöver utreda nybygge på 
bar mark.  

Under det kommande året kommer 
bygget i Helsingborg att genomgå stora 
kartläggningar kring behov och vad som 
behövs i de nya byggnaderna som ska 
uppföras, för att sedan starta om och 
byggas klart. Denna historia slutar inte 
med revisionsrapporten utan nu inleds 
ett stort politiskt arbete med att göra om 
och göra rätt och se till att få en gedigen 
organisation på plats. Hör gärna av er om 
ni vill diskutera eller om ni har frågor. 
 
Sara Svensson, regionråd

FOTO BENGT FLEMARK
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Fridays 
for Future
Malmö

Nu har det gått drygt ett år sedan Greta Thunberg satte sig 
utanför riksdagshuset i Stockholm med sin berömda skylt – 
Skolstrejk för klimatet. Det blev starten för rörelsen Fridays for 
Future som nu finns över hela världen. I Malmö har klimatakti-
vister sen 7 september 2018 manifesterat på stadshustrappan 
varje fredag, i ur och skur, ja till och med på midsommarafton. 

Skaran har varierat i antal men budskapet  är alltid detsam-
ma – Mera handling mindre prat, dags att rädda vårt klimat! 

En global strejkvecka är utlyst 20–27 september. Mer info 
finns på Fridays for Future Malmö på facebook. 
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Malmö
Städdag – Ta hand om  
Vänsterns hus 

Vänsterns Hus är vårt hus. Det är här  
vi går en studiecirkel, planerar en  
demonstration och träffar andra kamrater  
som vill förändra samhället. Det är dags  
för en storstädning, utrensning och en visit  
till tippen! Vi bjuder alla deltagare på lunch!
Söndag 15 sep
Tid: kl. 10.00-14.00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51

Vänsterpartiet och facket
Fackföreningsrörelsen är vår största och 
viktigaste folkrörelse. Fackliga utskottet i Vän-
sterpartiet Malmö välkomnar Gunnar Westin, 
som har sin fackliga bakgrund i SEKO, och alla 
medlemmar och sympatisörer till ett öppet 
möte om Vänsterpartiet och facket.
Tisdag 17 sept 
Tid: 19.00–21:00
Plats: ABF:s hus Mosaiken, Porslinsgatan 3

Medlemsmöte
Torsdag 26 sep
Tid: 18.00-21.00
Plats: Kommer uppdatering  
på hemsidan. Vi kommer ha idédebatt och 
förberedelse inför kongressen 2020.
Remissförslag till nya partiprogrammet  
presenteras.

Medlemsmöte
Söndag 13 okt
Tid och plats: Kommer uppdatering  
på hemsidan.
Föreningen antar ett gemensamt remissvar  
till nytt partiprogram. Till detta möte kan  
medlemmar lägga yrkanden.

Zetkin
I Zetkin Foundation utvecklar volontärer vårt 
webbaserade verktyg för organisering Zetkin, 
som används i Vänsterpartiet runtom i Sverige 
och av systerpartier utomlands. Alla som vill 
bidra är välkomna på hackathons. 
Anmäl till info@zetkin.org.
Lördag 28 sep 12 okt, 9 nov,  
söndag 15 sep, 27 okt, 8 dec 
Tid: kl. 09.30 
Plats: Möllevångsgatan 33 A

Bostadspolitiska utskottets möten
tisdag 1 okt, 5 nov, 3 dec 
Tid: kl. 18.30 
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51

Träff med fixargruppen
Fixargruppen är en grupp som när vi träffas gör 
olika praktiska saker, som t.ex. målar källardör-
rar, styr upp verkstaden, fixar i trädgården och 
mycket mer.
Söndag 6 okt
Tid: 11.00-13.00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51

Västra Innerstadens möten
torsdag 10 oktober, tisdag 12 november, 
måndag 2 december
Tid: kl. 18.30
Plats: Hyresgästföreningens lokal på  
John Erikssons väg 70.
Vi återkommer med teman.
Miljöutskottet
onsdagar ojämna veckor 
Tid: kl 18.00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51

VIG Vänsterns Inter religiösa 
grupp
På VIG-möten samtalar vi om frågor som  
befinner sig i skärningspunkten mellan politik 
och religion. Vi träffas ungefär en gång i 
månaden. 
Torsdag 3 oktober 
Tid: kl. 18.00 
Plats: Poeten på Hörnet,  
Södra Förstadsgatan 65 B
Alla är varmt välkomna.

Facklig Vänsterskola 
Välkommen till en dag där vi går igenom  
grunderna i partiets fackligt politiska arbete  
och talar om det aktuella politiska läget. 
Hur går vi vidare i kampen mot regeringens 
fackföreningsfientliga politik? En politik som 
idag öppet hotar såväl Lagen om anställnings-
trygghet (LAS) och som våra kollektivavtal. 
Kom och diskutera! Kursen är öppen för alla 
medlemmar och sympatisörer vi och bjuder  
på lunch och fika!
Lördag 30 nov
Tid: 9.00–15:00
Plats: ABF:s hus Mosaiken, Porslinsgatn 3

Kalendarium

Organisatörs
utbildning 
Vill du ta ett nytt steg i ditt engage-
mang?  
Har du idéer du vill att Vänsterpartiet 
ska genomföra och intresse av att själv 
ta en organiserande roll? Kanske är du 
aktiv i en grupp i partiföreningen och vill 
bidra till att utveckla den. Då ska du gå 
V Malmös organisatörsutbildning i höst! 
Under fem träffar i oktober och novem-
ber, med en uppföljning i januari, får du 
den kunskap, vägledning och praktisk 
övning som behövs för att bli organisa-
tör i Sveriges största V-förening. Inga 
förkunskaper krävs. 
Kursen hålls kvällstid och består av fem  
obligatoriska träffar.
OBS! begränsat antal platser.

Måndag 14, 28 oktober,  
11, 25 november 13 januari.
Tid: kl. 18.00-20.30

Sista anmälningsdag: 23/9 kl. 19.00.  
Du får svar på din ansökan senast den 
29/9
OBS: Kursen har begränsat antal 
platser.
För intresseanmälan/frågor maila:  
neergaard.anders@gmail.com V Malmö och nya parti

programmet 2020 
Medlemsmötet 26 sept tar upp frågor 
inför kongressen, där en springande punkt 
givetvis är det nya partiprogrammet.

På medlemsmötet 13 oktober antar 
partiföreningen ett remissvar till nytt 
partiprogram.

Föreningen kommer också att anordna 
workshops i motionsskrivande, inför kon-
gressen efter nyår, men exakta datum är 
inte inplanerade. 

Motionsstopp inför kongressen, där 
beslut om nytt partiprogram är en punkt, 
är den 21 februari.
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Kalendarium

Parlamentarisk utbildning  
med inriktning på  
kommunikation
Lördag 12 okt
Plats: Kvarnby Folkhögskolas lokaler, Västra 
Hindby vägen 14, Malmö

Utbildning kring olika vägar att få ut vårt 
budskap

Den tredje och avslutande delen av partiets par-
lamentariska utbildning kommer att fokusera på 
kommunikationsstrategi för alla nivåer i partiet. 
Då vi fått in ett antal ytterligare förfrågningar om 
denna träff så öppnar vi upp den för alla distrik-
tets medlemmar, du behöver alltså inte ha deltagit 
på de två första träffarna för att komma denna 
gång och diskutera media och kommunikation.

Vi kommer att titta närmare på partiets kommu-
nikationsstrategi men också ge den som så vill 
en möjlighet att dyka lite djupare kring hemsidor, 
textskrivande, sociala medier och att använda 
bilder och illustrationer i det politiska arbetet. 

Bland inledarna finns bl.a. Vänsterpartiets nya 
kommunikationschef Lina Hovling som kommer 
att prata om den rådande medielogiken och Vän-
sterpartiet som varumärke. Samt i ett uppföljande 
pass diskutera det personliga varumärket och 
individens viktiga uppdrag som värderingsbärare i 
sociala medier.

Nya anmälningar skickas till mikael.persson@
skane.se

Hålltider nytt parti program 
2020! 
Alla, varje medlem och även icke-medlemmar 
är välkomna att lämna in remissvar. 

•   Information och diskussion på föreningsmöten/  
i grupper. 

•  14 okt Sista dag för remissvar, synpunkter och 
förslag till: programkommissionen@vanster-
partiet.se. Programkommissionen kommer att 
behandla remissförslagen till nytt partiprogram 
med remissvaren som underlag.

•  2–3 nov Information, diskussion, debatt på 
Vänsterdagarna i Göteborg.

•  21 dec Slutligt förslag skickas ut för kongress-
behandling, med motionsrätt till den 21 
februari.

•  I januari och första halvan av februari arrang-
erar distriktet motionsskrivningsmöten i Skånes 
alla hörn.

•  21 feb Sista dag för motioner.

•   21–24 maj 2020  Beslut på kongressen  

Boka datumen!

Landsbygdskonferens, 
Hörby 
Vänsterpartiet Skåne anordnar  
landsbygdskonferens

Funderar också du över varför det i vissa 
delar av landet anses mer upprörande att 
rösta på, sympatisera med eller företräda 
Vänsterpartiet än SD? 

Är du också orolig för att man monterar 
ner allt mer samhällsservice som vård, 
skola, omsorg, kollektivtrafik och infra-
struktur i ditt närområde? 

Vi träffas och lyssnar på ekologen Tho-
mas Arnström för att sedan, utifrån Håkan 
Svennerlings med fleras omfattande 
motion om landsbygdspolitik, identifiera 
de för oss viktigaste frågorna. Vi tittar även 
på programkommissionens förslag till nytt 
partiprogram och ser om vi på något sätt 
kan förbättra de satsningar som finns i 
detta. 

Dagen kommer att innehålla en kort 
föreläsning men desto mer workshops. 
Kom och säg din mening, inspirera och 
inspireras tillsammans med oss. 

Lördag 5 oktober 
Tid: kl 10 – 15
Plats: Tingsgatan 26 C, ABF i Hörby 

Kontaktperson: David Lenander  
Mail: david.lenander@vsvalov.se  
Telefon: 073-8855080
Sista anmälningsdag 30 september,  
anmäl er till skane@vansterpartiet.se

Skåne

16 november Antirasistisk konferens

30 november Miljöutbildning

18 – 19 januari Feministisk helg

29 februari Distriktsårskonferens i Eslöv

Utbildningar för nya medlemmar

Platser och tider: info kommer senare 

Möten för politikutveckling och 
samarbete kring 
kollektiv trafikfrågor.
Regiongruppen kallar till möte för dig som 
vill vara med och utveckla kollektivtrafiken 
i Skåne. Första info har gått ut till parti-
föreningarna och mer detaljerad kallelse 
kommer. Men boka in datumet och har du 
frågor just nu så maila  
joacim.petersson@skane.se

13 nov Lund

17 nov Helsingborg

19 nov Kristianstad

21 nov Tomelilla

24 nov Malmö

 (platserna är preliminära)
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Poeten på Hörnet 
goes Malmö  
Gallerinatt 2019

Finissage 29/9
Söndag 29 september, 14.00
Auktion, allt ska bort – kom och buda hem Verkligheten! 

Malmö Gallerinatt har i år 82 programpunkter.  
Ladda ner appen Konstfrämjandet Skåne och läs om  
allt du kan uppleva och se på Gallerinatten.

Arr: Poeten på Hörnet i samarbete med ABF

Missa inte konstnären  
Filip Rahim Hansson när  
han intar Poeten med  
Verkligheten som bara kan 
upplevas under 20 timmar.

Lördag 28/9 
18.00 – 24.00
19.00: Skål för  
verkligheten och  
artist-talk


