
Vänsterpartiet Skåne 
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Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti 
på ekologisk grund. Vi är ett parti som arbetar för rättvisa, jämlikhet, 
hållbara klimatlösningar och för ett tryggt arbetsliv. Vi finns i hela 
Skåne och arbetar för att uppnå våra mål på många olika sätt:  
på arbetsplatsen, i bostadsområdena, i kommunen och Regionen.  
Vi vill ha ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Vänsterpartiet Skåne
vskane.se  040-19 27 87 skane@vansterpartiet.se

Du behövs!
Bli medlem
Ta ställning och bli en del av vårt arbete.
Gå in på vansterpartiet.se/bli-medlem

Gilla oss på facebook
facebook.com/vansterpartietskane

Bli aktiv
Läs mer om vår politik och hur du kan 
engagera dig på vskane.se 

Ett annat samhälle är inte bara möjligt -  
det är nödvändigt!
Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla, inte bara några få. Det 
kräver en politik som ger alla oavsett bakgrund, religion, hudfärg, kön 
eller sexualitet samma möjligheter och samma rätt till god utbildning, 
arbete och bostad. Därför kämpar vi för att Sverige ska stå upp för 
asylsrätten, att ensamkommande flyktingar ska få amnesti och vi vill 
tillsätta en kriskkommision mot diskriminering. Vi vill bygga ett  
Sverige som rymmer oss alla oavsett bakgrund med en stark välfärd 
och omfördelning av makt och resurser som förutsättning.



Vänsterpartiet Skåne 
www.vskane.se

Antirasism  
Vi står stadigt oavsett  
vilka vindar som blåser 



Rasismen är ett av våra största samtidsproblem. Den finns och verkar på 
olika sätt i olika sammanhang beroende av tid och rum. Det kan handla 
om att människor utsätts för hotfulla kommentarer på bussen, eller 
att efternamnet gör det svårare att hitta en bostad. Idag har var femte 
utrikesfödd i Sverige en otrygg anställning

”Vi kämpar för en jämlik framtid för alla, 
oavsett om du är född i Hörby, Kristianstad eller 
Damaskus.”
Umihana Rašović Kasumović, ordförande för Vänsterpartiet Skåne

Sedan ett antal år tillbaka har rasistiska partier vuxit i och utanför 
parlamenten i Sverige och övriga Europa. Det är inget som bara hänt av 
sig själv. Efter decennier av högerpolitik och försämringar i välfärden har 
människor ställts allt mer i motsättning till varandra och rasismen fått 
möjlighet att gro.  
 
Idag bedriver regeringen en flyktingpolitik som stoppar flyktingar vid 
vår gräns. Genom att Socialdemokraterna och högern anpassar sig till 
Sverigedemokraternas retorik och politik präglas också samhällsdebatten 
allt mer av olika utspel med rasistiska förtecken. År 2018 slog Sveriges vit 
makt-rörelser och nazistiska grupper nytt rekord i antal aktiviteter enligt 
en rapport från Expo. Vi har sett flyktingboenden brinna, hatbrotten öka 
och fascister demonstrera på gator och torg. 

”Vi vill bygga ett samhälle som håller ihop och vi i 
Vänsterpartiet viker oss inte, vi tar kampen mot 
rasismen” 
Umihana Rašović Kasumović

Motståndet kommer från Vänstern



Men vi har också sett motståndet växa. Under 2015 öppnade människor 
runt om i Sverige sina hem för människor som flytt från krig. De senaste åren 
har organisationer och medborgare gått ut på gator och demonstrerat mot 

högerextremism och för en värdig flyktingpolitik.

Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti. Vi arbetar för ett samhälle fritt från 

förtryck för alla, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. När rasisterna 

attackerar modersmålsundervisning kräver vi en bra utbildning för alla. När 

regeringen talar om andrum står vi upp för asylrätten. När de försöker splittra 

oss, håller vi ihop. 

 

En annan värld är inte bara möjlig, den är nödvändig!

Motståndet kommer från Vänstern


