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I våras höll vårt samhälle 
andan. Det var väldigt oklart 
hur pandemin skulle slå och 
vilka effekterna skulle bli. Nu är 
det inte längre oklart. Välfärden 
går på knäna. 

Utöver självklara paralleller 
till sjukvården som de facto be-
höver hantera coronans direkta 
konsekvenser finns det även 
andra områden som drabbas. 

Turer ställs in i kollektivtrafi-
ken med hänvisning till minskat 
antal resenärer och därmed 
inkomstbortfall. Egentligen 
ökar resenärerna igen nu efter 
semester och skolstart. Det 
finns inget hänsynstagande till 
rekommendationer om avstånd 
eller personalens belastning 
och utsatthet. Gymnasie- och 
vuxenutbildningen som höll 
stängt i våras och endast ägnade 
sig åt digital undervisning har 
nu öppnat upp igen och försö-
ker hitta en balans mellan stora 
klasser, fysiskt avstånd och till 
viss del digital undervisning. 

Något som det talas mindre 
om är kulturen. 

I mars ställdes så gott som 
all publik kulturverksamhet 
in. När insikten kom om att 
coronan skulle bli långva-
rig skapades en del statliga, 
regionala och lokala stödpaket 
som kulturaktörer kunde söka 
finansiering från. Ett fåtal 
lyckades uppfylla kriterierna 

för att ens söka och ännu färre 
beviljades kompensation. Själv-
klart är söktrycket högt men 
att medvetet bygga in barriärer 
som kraftigt minimerar antal 
sökande är under välfärdssek-
torns värdighet. 

I de allmänna restriktionerna 
finns också en skevhet som inte 
passerar obemärkt. Det går 
alltså bra att ha konferenser, 
gemensamma bordssittningar 
och protestaktioner. Självklart 
med behörigt avstånd. 

Men nåde dem som skulle 
våga sig på liveframträdanden 
i samband med dessa. På vilket 
sätt smittspridningen skulle 
öka om ett kulturmoment läggs 
till är det ingen som kan svara 
på. Tros det att alla hämningar 
släpper och folk hamnar i orgier 
på ett imaginärt dansgolv under 
middagen? Är det stagediving 
man är rädd för? Eller interak-
tiva framträdanden? 

Musiker och andra scen-
konstnärer är lika mottagliga 
för smittan som alla andra, och 
minst lika måna om att inte 
bidra till spridning. I intervjun 
med Jerry Segerberg, som ni 
kan läsa längre fram i tidning-
en, framkommer en mer nyan-
serad bild av en kulturarbetares 
vardag. En ytterst osäker yrkes-
framtid gör att många ifrågasät-
ter och omvärderar sina val. 
Musikcentrum Riks enkätsvar 

pekar på att var tredje musiker 
är på väg att lämna yrket. 

Självklart är det lätt för alla 
att inse att pandemins efter-
verkningar drabbar oss alla på 
ett eller annat sätt men vissa 
efterverkningar blir mer förö-
dande än andra. 

Ponera att var tredje kultur-
arbetare väljer ett annat yrke. 
Hur kommer kulturlandskapet 
att se ut då? Den kulturella 
bredd som har ifrågasatt nor-
mer, skapat alternativ och tänkt 
nytt kommer att bli blasé. Om 
kulturarbetare framöver dels 
är färre men också slåss om 
färre resurser är min rädsla 
att det kommer att skapas mer 
mainstreamade uttryck. MTV 
och Hollywood kommer att 
vinna och det samhället ger jag 
inte ett jota för. 

Alla kulturaktörer är viktiga 
och behöver erkännas, oavsett 
om de är professionella, ideella, 
amatörer eller fria. Folkbild-
ningen har även den en viktig 
roll som skulle behöva lyftas i 
högre grad. Det finns tendenser 
att se kultur som något som har 
positiva effekter på samhället  
men som ska klara sig utan 
medel. 

Det är inte ett seriöst  
synsätt. 

Med den situation som råder 
blir det ännu tydligare, kultur-
sektorn behöver kompenseras 

för att överleva det inkomst-
bortfall som skett. På längre 
sikt behöver vi strukturer där 
kulturen kan stöttas mer lång-
siktigt. När krisen är över finns 
en risk att dess efterverkningar 
för kulturen blir oåterkalleliga. 
Kulturen är en del av välfärden 
och behöver behandlas som 
sådan. Vi står alla som förlorare 
annars.

Busi Dimitriu,  
Vänsterpartiet Malmö

Ledare

Normalisera inte krisen

”  Om kulturarbetare 
framöver dels är fär
re men också slåss 
om färre resurser är 
min rädsla att det 
kommer att skapas 
mer mainstreamade  
uttryck.” 



Vänsterpartiets kongress genom-
förs men i modifierad form. 
Kongressen bantas till ett två 
dagars-arrangemang 31 oktober och 
1 november, och genomförs delvis 
digitalt. Det beslöt partistyrelsen på 
sitt möte i slutet av augusti. 

Så det blir inget nytt partipro-
gram, men en ny partiledare och 
partistyrelse ska utses, och det stra-
tegidokument som tagits fram ska 
antas. Nytt parti program och andra 
tänkta punkter skjuts på framtiden.

På grund av smittrisken ska 
ombuden samlas i grupper om högst 
50 deltagare på olika platser inom 

två timmars restid för ombuden. 
Grupperna kommer i sin tur att vara 
uppkopplade mot varandra. Ombud 
i riskgrupp deltar hemifrån.

Notiser

Danska  
Enhetslistan 
håller rent 
Också i Danmark erhåller företa-
gen coronastöd i mångmiljonklas-
sen. Men den sista augustifredagen 
lämnade Enhetslistan (EL), Vän-
sterpartiets systerparti, förhand-
lingarna om fortsatta stödpaket. 

EL är missnöjda med Erv-
hervsministeriets (danska motsva-
righeten till Näringdepartementet) 
bristande kontroll över vilka före-
tag som får stöd, vilket inneburit 
att många miljoner runnit iväg till 
skatteparadisen. 

– Det är pinsamt att regeringen 
inte är mer engagerad. I månader 
har skattebetalarna bara kunnat 
titta på när miljontals kronor ham-
nar i fickorna på skatteparadis-
företag, skriver partiets närings-
politiska talesperson, Victoria 
Velasquez, i en kommentar till BT.

Höstens kongress bantas  
– partiprogrammet  
får vänta
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Samtyckeslag i Danmark 
till årsskiftet
Det kan bli verklighet också i Danmark sedan Enhetslistan varit med och drivit 
fram ett nytt lagförslag tillsammans med regering och stödpartier. 

Förslaget innebär att det krävs ett ja för sex och att man kan dömas till våldtäkt 
även utan att ha använt våld eller hot. Nu går förslaget ut på remiss och man hop-
pas kunna införa den nya lagen till årsskiftet. 

JA!
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”Det är hög tid att gå från kris till en 
grön omstart.” skrev Jens Holm, Vän-
sterpartiets miljöpolitiska talesperson, 
i en debattartikel i ETC om den gröna 
omställningen som Vänsterpartiet nu 
vill göra. 

Där går också att läsa att i grunden är 
det bra att stora resurser nu mobilise-
ras. Det är ett brott med decennier av 
åtstramningar och visar att vi gemen-
samt kan investera i en bättre framtid. 
Men investeringarna måste bidra till 
omställningen mot en hållbar ekonomi 
och fossilfri framtid. Annars riskerar vi 
att kasta pengar i sjön.

Och pengar i sjön är det vi just nu 
diskuterat i regionen. När PEAB, som 
tidigare drivit Ängelholms flygplats, 
gick ut med att flygplatsen skulle läggas 
ner kom förslaget att Bjuv, Båstad, Hel-
singborg, Höganäs, Klippan, Perstorp 
och Ängelholms kommuner köper upp 
driften av Ängelholm-Helsingborgs 
flygplats genom ett gemensamt bolag 
upp på dagordningen. 

Stöd till de lokala flygplatserna har 
tidigare varit uppe både kommunalt och 
regionalt i Skåne

Som regel har Vänsterpartiet reser-
verat sig mot stöden till förmån för att 
bygga ut en mer hållbar infrastruktur 
och när frågan om stöd till Kristianstad 
flygplats var uppe på regionfullmäktige 

2012 så lämnade Vänsterpartiet i Region 
Skåne in en reservation som sade bland 
annat:

”Från Vänsterpartiets sida kan vi inte 
stödja ett sådant agerande utan menar 
att regionen bör ta sitt ansvar för en 
verksamhet som både historiskt och 
klimatmässigt har spelat ut sin roll. Det 
finns idag inga hållbara argument för 
inrikesflyg i Sverige söder om Stock-
holm och följaktligen bör Kristianstad 
flygplats stängas och marken användas 
på ett bättre sätt.”

Men det har inte kommit några håll-
bara argument för inrikesflyg sen dess.  
Även om de flesta kommuner och Re-
gionen nu gått med på att lägga skatte-
pengar på flyg. Moderaterna i Helsing-
borg kommenterar köpet i en intervju 
med SVT med att tycka att flygplatsen i 
det här fallet står över miljöpåverkan. 
Greta Thunberg svarade häromsistens 
på frågan vad hon ansåg om stöden till 
de lokala flygplatserna och svarade helt 
sonika ”Kollektiv mental kortslutning”. 

Och det som nu har hänt är att kom-
munerna köper upp driften av Ängel-
holms flygplats, med Allianspartierna i 
spetsen, med stöd från S och SD. 

Notan för själva köpet av driften  
landade på 20 miljoner. Plus ytterligare  
30 miljoner i kapital till det bolag 
som startats av kommunerna för att 

sköta driften. För köpet som diskuteras 
handlar enbart om driften av flygplat-
sen. PEAB kommer fortfarande att äga 
marken och byggnaderna. 

Till detta beslutades också att 
Region Skåne går in med ytterligare 
fem miljoner i stöd. Cirka 4,5 miljoner 
till Ängelholm och en halv miljon till 
Kristianstad. Kristianstad flygplats har 
redan haft två miljoner per år i stöd från 
Regionen under 2017-2020.   

Detta är inte en rimlig väg att gå, an-
ser vi i Vänsterpartiet. När vi ska satsa 
skattemedel på infrastruktur behöver vi 
göra det hållbart!

Både regionalt och nationellt driver 
Vänsterpartiet på för att vi behöver 
satsa på järnvägen. Vi behöver investera 
i nya banor och tidigarelägga järnvägs-
underhåll, höghastighetsbanor och fler 
dubbelspår, mötesplatser, industrispår 
med mera. Kampen för en hållbar fram-
tid fortsätter!
Text: Werner Petersson

Vänsterpartiet  
vill ställa om, inte 
ställa tillbaka
Politiker i sju nordskånska kommuner vill i en gemensam 
”mental kollaps” köpa upp driften av Ängelholms flyg-
plats. Moderaterna i Helsingborg hävdar på fullt allvar att 
den inte utgör någon miljöpåverkan.

Greta Thunberg svarade 
häromsistens på frågan vad 
hon ansåg om stöden till de 
lokala flygplatserna och sva
rade helt sonika ”Kollektiv 
mental kortslutning”.

 Ängelholms flygplats   |  Omställning
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Tidigare mandatperioder har proces-
sen med att ta fram en ny version RUS 
föregåtts av politisk debatt kring dess 
innehåll. Denna gång valde Allianssty-
ret istället att låta förvaltningen ta fram 
ett förslag och skicka ut på remiss till de 
s.k. utvecklingsaktörerna, d.v.s., kom-
munerna, skånska lärosäten, statliga 
myndigheter, idéburen sektor, nä-
ringsliv, arbetsmarknadens parter och 
skånska invånare. Då detta till stor del 
rundade de politiska partierna som inte 
sett dokumentet innan det gick ut på 
remiss beslutade man att hålla politiska 
diskussioner efter remissrundan, d.v.s. 
när alla andra aktörer redan tagit ställ-
ning till ett dokument som stora delar 
av politiken inte alls var ense med och 
mer än gärna ville ändra. 

Från Vänsterpartiets sida sågs detta 
som problematiskt: oavsett hur man 
gjorde hamnade man i en bekymmer-
sam situation sett till demokratiskt 
deltagande. Valde man att i de politiska 
diskussionerna enbart lyfta frågor som 
kommit upp i de ca 90 remissvaren gav 
man visserligen dessa en välförtjänt 

Skåne  |  Regional utvecklingsstrategi

Avslutat 
utvecklings
samtal

Vad är den Regionala Utvecklings
strategin?
Den Regionala Utvecklingsstrategin, RUSen, är ett dokument som uppdateras 
en gång per mandatperiod. Det heter Det öppna Skåne 2030 och ägs, trots att det 
beslutas av Regionfullmäktige, av ett flertal skånska aktörer. Under de ca fyra år 
som strategin är aktuell i beslutad form styr den bl.a. hur pengar fördelas mellan 
projekt och arbeten både långsiktigt och kortsiktigt inom Skåne. 

Region Skåne beskriver dokumentet som följer; 
Syftet med utvecklingsstrategin är att beskriva en gemensam vision om hur 
Skåne ska utvecklas. Utvecklingsstrategin innefattar en vision och sex visionsmål. 
Utifrån visionsmålen enas utvecklingsaktörerna om områdesstrategier, hand-
lingsplaner, program och insatser. Det öppna Skåne 2030 är den gemensamma 
övergripande visionen. De sex visionsmålen är: 

•  Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

•  Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor

•  Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer

•  Skåne ska ha en god miljö och en hållbar resursanvändning

•  Skåne ska utveckla framtidens välfärd

•  Skåne ska vara globalt attraktivt

–  Varför V inte ställer sig bakom den  
regionala utvecklingsstrategin
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tyngd och respekterade det arbete 
som de lagt ner utifrån det förslag som 
fanns, men man ignorerade då de starka 
synpunkter som fanns från partipo-
litiskt håll om utkastets uppenbara 
högerpositionering.

Totalt sett blev det åtta samman-
komster som kom att diskutera förslaget 
till ny utvecklingsstrategi, uppdelat 
mellan politiker och politiska tjänsteper-
soner. Det slutliga dokumentet – i princip 
oigenkännligt för de som deltagit i re-
missrundan – antogs den 16 juni. V valde 
då att inte ställa sig bakom beslutet. 

Så vad var det slutligen, efter en oräk-
nelig mängd revideringar och omskriv-
ningar, som vi som parti ändå inte ville 
skriva under på?

De stora frågor som vi fortfarande 
inte var nöjda med rörde bl.a. hur den 
önskade utvecklingen för regionens 
välfärd beskrevs. Vi ville också att 
man skulle ta än större hänsyn till den 
globala klimatkris vi befinner oss i och 
att stad och landsbygd skulle beskrivas 
som lika värdefulla för Skånes utveck-

ling. Därtill lades ett antal yrkanden på 
att komplettera många omnämningar 
av näringslivet med arbetsmarknadens 
parter för att i högre grad inkludera 
fackföreningarna och att i ett flertal 
visionsmål också adressera den ökade 
ojämlikhet vi ser mellan olika geogra-
fiska områden och grupper inom Skåne. 

Vad gäller välfärden hade vi svårt att 
enas om beskrivningar som ligger bort-
om vår grundtes, att välfärden ska utgå 
från medborganas behov och att det 
offentliga har en skyldighet att uppfylla 
dessa. Istället finns nu ett antal skriv-
ningar som öppnar upp för ett minskat 
ansvar hos det offentliga, ett ökat ansvar 
hos individen och möjligheter för 
näringsliv och ideell sektor att ”avlasta” 
det offentligas ansvar (med offentlig 
finansiering och med vinstintresse, i 
näringslivets fall). Dessutom återfinns 
formuleringar i stil med ”välfärdens 
förmåga och leverans är en konkurrens-
fördel och en del av Skånes attraktions-
kraft och tillväxt” – vilket är långt ifrån 
vår syn på en behovsbaserad välfärd 

som en rättighet för invånarna och inte 
ett lockbete för företagsinvestering. 

I slutändan valde vi att reservera oss 
mot beslutet att anta strategin. För oss 
ska Skåne utvecklas för alla sina invåna-
re – för stad och landsbygd och genom 
en starkt nödvändig samhällsomställ-
ning för långsiktig hållbarhet. Vi fick 
igenom många ändringar som vi tyckte 
var direkt nödvändiga, men resultatet 
ligger fortfarande alltför långt från vår 
vision om vägen till ett jämlikt Skåne. 
Den visionen fortsätter vi att driva,  
utan kompromisser.

Text: Emma Eliasson Åström

Du kan läsa hela den antagna strategin 
på Region Skånes hemsida:  

https://www.skane.se/ 
organisation-politik/
vart-utvecklingsuppdrag
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Kultur på 
vänt
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De flesta gig blev inställda ganska 
snabbt från mars och framåt så han och 
familjen flyttade ut till sommarstugan 
och ägnar sig åt att odla och klura på 
nyproduktioner. 

En hel del bokningar kunde skjutas 
upp till hösten men det hjälpte inte så 
mycket just på vårkanten då allt var oer-
hört osäkert och hela samhället höll an-
dan. I de flesta fall, som med bokningar 
av kommuner framför allt, hörsammades 
teaterförbundets rekommendationer om 
att inte boka av, utan boka om. 

Jag bad honom titta tillbaka och reflek-
tera över hur coronapandemin påverkat 
honom som kulturarbetare. Det finns en 
viss distans, och lika delar acceptans och 
resignation över situationen. 

– Vi hade hunnit genomföra en del på 
våren. Det sista var ett barnteaterframfö-
rande, i maj, på en skolgård. Sommaren 
är den period då vi brukar ha som mest 
jobb, men de försvann väldigt snabbt. 

– Det är tur i oturen att ha haft en 
anställning att luta sig tillbaka mot fram 
till juli, efter permittering, som har gett 
mig möjligheten att få jobba med kultur. 
Men det har varit en isolerande tid. Det 
har känts lite perifert att sitta här ute på 
landet under den period då vi brukar ha 
som mest att göra. Identiteten som kul-
turarbetare suddas ut, en slags själslig 
corona, säger han.

Jag undrade om något av de stödpaket 
som stat, kommuner och landsting har 
skapat har gett någon slags utdelning. 

– Stödet från kulturrådet kunde jag 
inte söka eftersom det var något kriterium 
som inte uppfylldes, men Malmö stad 

hade två olika stöd man kunde söka. Vi 
sökte för den frigrupp som jag driver. Jag 
sökte även privat ett slags arbetsstipen-
dium. Tyvärr fick vi inget av dem. 

– Det är bra att staden ser till att det 
finns något slags ekonomiskt stöd. Men 
jag hade önskat att de tänkte igenom 
vilka kriterier som gäller. Mindre aktörer 
blev lätt uteslutna. De flesta av våra fak-
turor det senaste halvåret hade gått till 
Malmö stads många olika förvaltningar 
och delar av organisationer. Malmö stad 
hade kunnat ge tillbaka en del av de 
pengar som de ändå skulle ha betalat ut. 

– Däremot fick vi ett stipendium av 
Skånes sparbanksstiftelse. Då skapade 
vi fönsterkonserter för isolerade per-
soner, bland annat riktat till äldre-
boenden. Vi stod på innergårdar och 
framförde musik och skådespel. Det var 
väldigt uppskattat och det var väldigt 
skönt att få möjlighet att sprida extra 
mycket glädje. Det är tillfredsställande 
både för att upprätthålla sin egen vision 
och skapande men också för att möta 
glädjen hos mottagarna.

Har ni lyckats genomföra  
något annat i sommar? 
– En idé lyckades vi sälja in till Sommar-
lund, varpå fler arrangörer hakade på. 
Det var Väsenvandringar som riktar sig 
till barn mellan fyra och 100 år och ge-
nomfördes på bland annat Hovdala slott 
och i Skrylle. Under en skogspromenad 
möter man fyra olika naturväsen som 
har mycket att berätta. Vi avslutade med 
en vandring runt vårt eget lantställe för 
folk här i trakten. Det funkade väldigt 
bra och var coronaanpassat till grupper 
om 10-12 personer. 

– Ett vanligt år hade vi inte kommit 
på de här idéerna. Vi har verkligen fått 
utnyttja all vår kreativitet, säger Jerry 
Segerberg.

Tror du att denna situation  
kommer att påverka skapandet  
i sig, på sikt? 
– Hur mycket jobbar man när man inte 
jobbar? Det är svårt att hålla ångan uppe 
när man vet att man kommer att få ett 
nej. Så är det även i vanliga fall men nu 
är det en annan situation. Hur mycket 
energi kan man lägga på att kämpa? 

– Just nu är vi arbetssökande. Det går 
att arbeta med enstaka uppdrag men vi 
kan inte riktigt satsa på egna produktio-
ner. Jag kommer inte sluta se mig som 
skådespelare eller musiker bara för att 
de jobben inte finns just nu. Den identi-
teten vill jag inte ge upp, än. 

– Det finns också massor med männ-
iskor som sitter hemma och gör fantas-
tiskt kultur på en hobbynivå. Men den 
professionella kulturen behövs också. 
Den som har en publik och som andra 
människor får ta del av.

Det finns givetvis fler aspekter av 
kulturarbetares situation. Även i vanliga 
tider är det en grupp vars värde samhället 
inte riktigt erkänner. 

Vad händer nu och hur  
ser fram tiden ut? 
– Smågiggen som vi haft inbokade, 
barnteater på bland annat bibliotek 
runt om i Skåne, kommer vi att kunna 
genomföra till hösten. 

– Men det här kommer att påverka 
hur stor plats kulturen har i samhället 
på ett övergripande plan. Till exempel 
hur kulturbudgetar sätts. Kulturen kom-
mer inte att försvinna, skapande krafter 
och människor kommer alltid att finnas, 
men nu är risken ännu större att den 
blir mer marginaliserad., säger han. 

– Det kommer att bli en mindre bredd 
om fler kulturaktörer kommer att välja 
att göra annat när de inte längre kan 
försörja sig på sitt skapande.

Jerry Segerbergs inställning förefal-
ler innefatta förståelse för situationen 
och stora doser tacksamhet för att ändå 
kunna arbeta med kultur i den utsträck-
ning han kan. 

Undertecknad kan inte låta bli att 
undra hur länge den andan kan upp-
rätthållas. Kan vi föreställa oss hur ett 
samhälle utan kultur skulle se ut? 

Kulturarbetares situation måste bli 
mer hållbar, även i dessa tider. Och  
när coronapandemin är över måste vi 
säkerställa att kulturnivåerna inte  
normaliseras till det som finns idag. 

Vi måste hitta tillbaka till den  
bredden kulturen haft. Minst! För allas 
vår skull.
Text: Busi Dimitriu 
Foto: Teater Trassel

Jerry Segerberg är fri
lansande skådespelare, 
sångare och kultur
producent. Han driver 
och arbetar med Teater 
Trassel. Men när jag 
kontaktar honom för en 
intervju om kulturens 
villkor under corona
pandemin befinner han 
sig i en sommarstuga  
på landet. 

Intervju  |  Kultur



Notiser

Louisiana, Humlebæk 
Fantastiska 
kvinnor

Över 260 verk av 34 kvinn-
liga konstnärer som sällan 
visats är en rejäl portion konst. 
Konstnärerna hörde till den 
inre kretsen av surrealister 
men har, som vanligt, sorte-
rats bort från historiebeskriv-
ningen. Här syns Frida Kahlo, 
Louise Bourgeois, Leonora 
Carrington och Meret Oppen-
heim. Kay Sage, Leonor Fini 
Toyen visas för första gången 
i Danmark, och svenska och 
danska konstnärer som Rita 
Kernn-Larsen, Greta Knutson 
och Elsa Thoresen är repre-
senterade.

Missa inte!! Utställningen 
pågår till 8 november.

Moderna museet,  Malmö 

Hilma af Klint

”De tio största”, tio målning-
ar från 1907, visas samlade 
och är något av höjdpunkt. 
Hilma af Klint var spiritist med 
en djup övertygelse om en 
andlig dimension, som kom 
till uttryck i hennes abstrakta 
konst. Hennes konst fick inte 
visas offentligt förrän 20 år 
efter hennes död, enligt en 
dagboksanteckning. Men nu är 
hennes konst världsberömd. 
Himla af Klint bodde i Stock-
holm, men tillbringade också 
några år i både Helsingborg 
och Lund. 
Museet tar betalt för den här 
utställningen, 120 kronor 
från 19 år (reducerat pris, 
90 kronor för studenter och 
pensionärer). 
Dock är det fri entré varje 
tisdag kl 15-17, men även till 
dessa visningar måste biljet-
ter förbokas. De släpps varje 
måndag kl 00.  
Visas till 21 februari -21

 
”Från gryning 
till skymning” 

Maffig utställning med nordisk 
konst kring (förra) sekelskiftet 
då konstnärerna, inte minst de 
kvinnliga, drog till Paris.  
Visas till 1 november

Gråvargar och 
älgbrorsor – Pija 
Lindenbaums 
bildvärld

Bilderboksskaparen med 
världsrykte utmanar gränser-
na mellan verklighet dröm, och 
de egna perspektiven.  
Öppen hela året.

 

 
Carbon ruins – 
utställning om 
fossileran

Dunkers om utställningen: 
”Det är 2053 och utställning-
en Carbon Ruins har precis in-
vigts, en utställning som firar 
att den globala nollvisionen av 
koldioxidutsläpp nåddes tre år 
tidigare, 2050. Sverige var det 
första landet i världen att gå ur 
den fossila eran, som pågick 
mellan 1849-2049.”
Visas 15 oktober –  
29 november

Gå på utställning i höst

Malmö museer 
Förintelsens sista  
vittnen
Personliga minnen och erfarenheter från 
de som överlevde Förintelsen. Dessutom 
har muséet tillgång till USC Shoah Founda-
tions videoarkiv med över 50 000 vittnes-
mål av Förintelsen och andra folkmord.  
Visas till 15 maj -21

Dunkers, Helsingborg, några exempel
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Filmpremiärerna står som 
spön i backen när Panora änt-
ligen kunnat öppna portarna 
igen. 

Ett begränsat antal onum-
rerade platser, så att publiken 
kan sprida sig förnuftigt, och 
kontantfri zon gör det möjligt 
att äntligen bänka sig framför 
bioduken.

Glöm inte väggarna på 
vägen in till salongen. Panora 
har alltid fina utställningar, 

och pågående ”Vi möts i 
paradiset” av den fantastiska 
malmöfotografen, poeten, och 
stipendiaten Ikram Abdulkadir 
tar andan ur dig. Hennes bilder 
kommer att bli klassiker, inget 
snack. 

Den följs från 18 oktober 
av en utställning om Mai 
Zetterling, en av våra främsta 
regissörer. Två mycket goda 
skäl att gå till Panora vare sig 
man gillar film eller inte. 

Vi möts i paradiset – en serie 
fotografier av Ikram Abdulkadir, 
visas fram till 15 oktober.

Mai Zetterling x 3   
Utställningen öppnar  
17 oktober. Tre filmer visas:  
21 okt – Älskande par   
4 nov – Nattlek 
18 nov – Flickorna

Panora i Malmö har öppnat igen! Drottningen av 
Versailles
Regissör: Lauren Greenfield 
Dokumentär, 2012

Det låter nästan som en 
nidbild av den amerikanska 
överklassens liv: en av USA:s 
rikaste män och hans 30 år 
yngre fru behöver en större 
bostad, och de bestämmer sig 
för att bygga en kopia av slot-
tet Versailles.

Dokumentärfilmen Drott-
ningen av Versailles följer 
familjens Siegels liv och vi får 
intima inblickar i en familj där 
det är självklart att bygga ett 
hus med elva kök, fem pooler 
och en hel flygel bara för 
barnen. 

Under konstruktionen av 
huset slår finanskrisen till och 
de ställs inför hårda ekono-
miska krav: de måste klara sig 
med bara en handfull nannies 
och kan inte längre lägga mil-

joner på kläder varje månad.
Det är en lika delar komisk 

som upprörande dokumentär, 
som visar hur absurd samti-
den kan vara: familjen, som 
blivit rik på att sälja drömmar i 
form av timeshare-lägenheter, 
ställs mot den stillsamma 
desperationen hos deras per-
sonal, i ett hem där rashundar 
bajsar på mattorna. 

Drottningen av Versailles  
går att se på SVT Play fram 
till 30 september.

Text: Johan Strandell

Konsulterna – Kampen  
om Karolinska
Anna Gustafsson och  
Lisa Röstlund
Mondial förlag.  
Finns som pocket.

Berättelsen om hur ”värdeba-
serad vård” kuppades in med 
hjälp av Boston Consulting 
Group och ett antal regionpo-
litiker. Lysande fackbok som 
ger nya insikter, men också ett 
adrenalinpåslag du inte trodde 
dig mäktig. Journalisterna nomi-
nerades till både Stora journa-
listpriset och Guldspaden. 

Maria Kållberg

I händelse av min död
Kerstin Weigl och  
Kristina Edblom
Natur & Kultur förlag

Reportagebok om det död-
liga våldet mot kvinnor. Tio 
års journalistiskt arbete med 
rättegångsprotokoll, domar, 
dagböcker, bilder, intervjuer 
med närstående ligger till  
grund för vad som borde vara 
obligatorisk läsning för  
varenda en som kallar sig  
feminist. Utkom 2019, och  
finns nu som pocket. 

Maria Kållberg

läs
&

se 

Styr din plog över de dödas ben
Olga Tokarczuk
Albert Bonniers förlag

Janina Duszejko lever på den polska landsbygden. Hon 
översätter poesi och arbetar som lärare. Egentligen vill hon 
mest vara för sig själv och göra de horoskop som hon ställer 
på alla människor hon någonsin träffat. Men så en dag dör en 
av hennes grannar och hon finner sig mitt i alltihop, bygden 
involveras och på något sätt är till och med djuren inblandade. 

Det kanske låter som en typisk deckare men nobelprista-
garen Olga Tokarczuk har skrivit en bok som är så mycket 
mer. Hennes naturskildringar får till och med den mest inbitne 
stadsbo att vilja ge sig ut i skogen. Dialogen är intressant, 
iakttagelserna sylvassa och boken är fantastiskt rolig. 

Läs den! 

Joel Nordström
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Repliken (citatet är förkortat) sades i 
SVT-programmet ”Sverige möts” när 
afrofobin i Sverige diskuterades, knappa 
två veckor efter den polisbrutalitet som 
resulterade i mordet på den svarte ame-
rikanen George Floyd.

– Vi är en synlig minoritet, men vår 
utsatthet är osynlig, säger Maria Dex-
borg, vice ordförande för Afrosvenskar-
nas Forum för Rättvisa.

– Flertalet makthavare drabbas ju inte 
av rasism vilket kan förklara avsakna-
den av den politiska viljan att förstå och 
bekämpa rasism. 

Det är hög tid att ta plats i parlamen-
tet och få ökad representation. För pri-
vilegier och makt är inget man lämnar 
ifrån sig frivilligt, menar hon.

Lägg därtill okunskapen:
– Det saknas forskning för synliggö-

rande av afrofobin, som ju finns överallt 
inom samhällsrum, exempelvis i skolan, 
i sjukvården, säger Maria Dexborg. 
Först nu har Länsstyrelsen fått ett 
uppdrag av regeringen att arbeta vidare 
med afrofobin på arbetsmarknaden.

Och få vet att afrosvenskar har svå-
rare att få jobb och bostad. Löneskill-
naden mellan en afrosvensk och en vit 
är 33 procent. Det behövs en akademisk 
utbildning för att nå samma lön som 
andra med gymnasieutbildning.

Black Lives Matter – en  
game changer
De upplopp och demonstrationer som 
följde på Georg Floyds död förändrade 
spelplanen i USA. Demonstrationerna 

spred sig också hit och satte till slut 
strålkastaren på rasismen också i Sverige.

Black Lives Matter, BLM, rörelsen 
som uppstod 2013 när 17-årige Trayvon 
Martins sköts ihjäl av en civilperson 
som hade en önskan om att bli polis och 
friades, har nu blivit global.

– Black Lives Matter är en historisk 
rörelse. Den sprider kunskap, ger kraft 
och lyfter människor. BLM omdefinierar 
och skapar forum för att bedriva kam-
pen, säger Maria Dexborg.

För det är en kamp. Sedan 500 år. Här 
som i övriga världen har den sin grund i 
slaveriet.

”När vi föds blir våra kroppar auto-
matiskt politiska” sade Aysha Jones, 
initiativtagare till Black Lives Matter 
Sweden, till SVT Nyheter i juni.

Afrofobin  och våldsmonopolet
– Avhumaniseringen av svarta kroppar 
har skett i alla tider med början i den 
transatlantiska slavhandeln. Historien 
ger en förklaring till nutidens övergrepp 
mot svarta kroppar. Där både barn som 
vuxna fortsatt är förslavade, förtryckta i 
de olika samhällsrummen.

– Vi är fortfarande väldigt okunniga 
om hur framträdande som slavhandlare 
Sverige var. Vi tog människor från väl 
fungerande samhällen och behandlade 
dem som boskap, som egendom, säger 
Maria Dexborg.

Sverige var en av de sista nationerna 
i världen att avskaffa slaveriet. Den 9 
oktober är det 173 år sedan slaveriet of-
ficiellt upphörde.

Av alla anmälda hatbrott har 69 pro-
cent rasistiska förtecken. Av dem är 13 
procent riktade mot afrosvenskar. Och 
våldsmonopolet är en del av problemet. 
Enligt Maria Dexborg har många väk-
tare, som utgör den privatiserade delen, 
förankring i rasistiska organisationer.

Inom Malmöpolisen är exemplen på 
rasism flera; det olagliga personregist-

”Det är direkt oanständigt att göra jämförelser mellan  
USA och Sverige. Det är en förolämpning mot de svarta i USA.”

Det tog historieprofessorn Lars Trägårdh två meningar  
att relativisera och förminska den rasism afrosvenskar ständigt  
utsätts för. Som om den inte funnes.

– Vi är en synlig mino
ritet, men vår utsatthet 
är osynlig, säger Maria 
Dexborg, vice ordföran
de för Afrosvenskarnas 
Forum för Rättvisa.

”När vi föds blir våra 
kroppar automatiskt 
politiska” sade Aysha 
Jones, initiativtagare 
till Black Lives Matter 
Sweden, till SVT  
Nyheter i juni.

Den osynliga rasismen
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ret på romer, tillmälena ”apajävlar” och 
”blattejävlar” från poliser i fält. Fiktiva 
personer, som förekommit i övningar, 
har fått namn bestående av n-ord.

Under en föreläsning om afrofobi på 
Polishögskolan blev vår riksdagsperson 
Momodou Malcolm Jallow varse hur 
åhörarna under sittande föreläsning 
benämnde honom med n-ordet.

Det nationella REVA-programmet slog 
brett och urskillningslöst var som helst.

Få afrosvenskar har klarat sig undan 
tullens, polisens eller väktarkårens 
rasprofilering.

De väktare som under tumultartade 
former grep en gravid (svart) småbarns-
mamma i Stockholms tunnelbana  i fe-
bruari 2019 blev aldrig åtalade. Kvinnan 
däremot födde sitt barn för tidigt som 
en direkt konsekvens av övervåldet.

– Men polismyndigheten vill fortfa-
rande inte prata om att rasism förekom-
mer i den egna organisationen, och 
hur den existerande rasprofileringen 
påverkar civilsamhällets, inte minst mi-
noritetsgruppers förtroende för polisen, 
säger Maria Dexborg.

I videon Black Space (TUKIO) läser två 
anonyma mödrar tillsammans med hip 
hop-artisten Gee Dixon högt ur unga 
mäns berättelser om polisövergrepp:
Som den om en kille på väg hem från en 
fest, som greps och anklagades för rån 
sedan ”någon” pekat ut ”en svart kille”. 
I 13 dagar satt han inlåst i häkte och be-
dyrade sin oskuld innan han blev trodd. 
Då hade till och med den egna advoka-
ten uppmanat honom att erkänna.
En av mödrarna funderar:

– Jag känner lite panik för att det kan 
hända min son. Jag vet inte vid vilken 
ålder man ska börja förbereda sitt barn. 
Redan nu, vid tre års ålder, blir han be-
mött på ett visst sätt av pedagoger som 
inte hans blåögda blonda kompisar blir.

Kring minnesdagen för Sveriges 
avskaffande av den transatlantiska 

slavhandeln, som infaller 9 oktober, ar-
rangerar bland andra Afrosvenskarnas 
Forum för Rättvisa en afrosvensk vecka 
med fokus på afrofobi då och nu.

Rasismens måltavlor
All rasism bär, också historiskt, en 
västcentristisk prägel, med ett vi-och 
dom-perspektiv, där allt går ut på att 
vit överhöghet tillskansat sig och vill 
behålla makt och privilegier.

Förutom mot de folk som utnyttjats 
som slavar, riktar den sig följaktligen 
också mot ursprungsbefolkningar vars 
land man tagit. Romerna har genom his-
torien inte ens tillerkänts land, medbor-
garskap eller andra rättigheter.

Judar och muslimer har utgjort ett 
särskilt hot mot vitheten, och konspira-
tionsteorierna om hur judar och musli-
mer skulle ”ta över världen” genom att 
föda många barn eller invandra i stora 
grupper är föreställningar som fortfa-
rande lever i rasistiska kretsar.

I det ljuset är minnesdagarna viktiga. 
Aktuellt nu är alltså 9 oktober, och 
sedan 9 november. 

Då högtidlighålls minnet av Novem-
berpogromen. (I Folkviljan 5/2019 
skrivs utförligt om antisemitismen och 
pogromen.)

Länge kallades just denna natt för 
Kristallnatten för att åskådliggöra allt 
glas som krossades.

Men det uttrycket förringar våldet 
under hela pogromen då över 400 judar 

mördades, 30 000 deporterades och 
hundratals synagogor brändes, och 
förebådade den fasanfulla systematiska 
Förintelsen.

Nio av tio judar i Europa upplever att 
antisemitismen ökat de senaste åren. 
Otryggheten gör att många avhåller sig 
från att bära religiösa symboler, och 
så många som 35 procent av judarna 
i Sverige har någon gång övervägt att 
lämna landet.

Islamofobin är från 700talet och un-
gefär jämngammal med antisemitismen. 
I Sverige har araberna, liksom afro-
svenskarna svårt att få jobb och bostad, 
och har lägre lön och sämre hälsa.

För några veckor sedan gjorde danske 
Rasmus Paludan och svenske rasisten 
Dan Park stor sak av att annonsera en 
koranbränning i Malmö. Paludan är 
grundare av extrempartiet Stram Kurs 
som gått till val på att förbjuda islam i 
Danmark.

Men demonstrationen fick inte 
tillstånd, och Paludan fick två års inre-
seförbud. Anhängare tog då över koran-
bränningen, och trots fredliga motdemon-
strationer utbröt upplopp på Rosengård. 
Det förekommer motstridiga uppgifter 
om vilka som deltog, men att det inte har 
något att göra med antirasistisk aktivism 
står klart. På så sätt uppstod två uttryck 
för islamofobi samma dag.

Den 11 september 2001 gjordes 
världens araber, muslimer i synnerhet, 
till fritt villebråd när president Bush i 
ett riktat angrepp förklarade krig mot 
terrorismen, läs islam.

Mot det kan ställas Maria Dexborgs 
svar mot rasism: synlighet, kunskap, 
solidaritet, inkludering, relationsbygge.

Det behövs.
För tydligare uttryck på vit övermakt 

är svårt att hitta i modern tid.

Text: Maria Kållberg

Islamofobin är från 
700talet och ungefär 
jämngammal med  
antisemitismen.  
I Sverige har araberna, 
liksom afro svenskarna 
svårt att få jobb och  
bostad, och har lägre lön 
och sämre hälsa.

Den osynliga rasismen
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Ingenting har varit sig likt detta år. 
Pandemin som har dragit över världen 
med stormstyrka har ställt mycket på 
ända. Vården har fått ställa om radikalt. 
Tusentals operationer har ställts in, 
många har dragit sig för att söka vård 
och kapaciteten i de verksamheter som 
ska ta hand om Covid-patienterna har 
fått bygga ut snabbt. 

Vi har sett fältsjukhus byggas upp 
runt om i landet för att parera eventu-
ella extrema toppar i vårdbehov och 
vårdpersonal har fått flytta semestrar 
och snabbutbildas för att kunna han-
tera denna nya sjukdom.

Mycket av vårdens övriga verksam-
het har ställt om till digitala vägar 
för kroniskt sjuka och exempelvis för 
återbesök, och 1177 Vårdguiden har sett 
en aldrig tidigare skådad inströmning 
av patienter som använder de redskap 
som finns där för att förnya recept och 
hantera sina vårdbehov. Samverkan 
som tidigare har varit klurig att få till 
stånd har med pandemin lösts snabbt. 
Denna omställning har varit impone-
rande att se, men samtidigt har många 
av de brister som vi vet finns och har 
funnits länge blixtbelysts i ett så skarpt 
läge som vi levt i under detta år.
 
Den enorma ojämlikhet som har vuxit 
i Sverige under lång tid syns också klart 
i hur pandemin påverkar och slår olika 
mot olika människor. Klassamhället är 
farligt. 

Människor drabbas olika hårt bero-
ende på hälsa, arbetssituation, bo-
stadsvillkor. Orättvisorna skär hårt och 
skoningslöst. Ilskan växer. Det behövs 
en politik för ökad jämlikhet. Omför-
delning. 

Det justintime tänk som har styrt 
offentlig sektor under lång tid, med 
inspiration från industrin måste bort. 
Det är denna marknadsfundamenta-
listiska hållning som lett till allt för 
magra lager både avseende läkemedel 
och sjukvårdsmaterial. Det är också 
denna hållning som har lett till en 
snål och kortsiktig arbetsgivarpolitik 
med slimmade scheman utan minsta 
utrymme för återhämtning, eller för en 
personalstyrka som kan parera upp och 
nedgångar i belastning. 

Konsekvenserna för vården och per-
sonalen kommer vi att se allt starkare 
framöver. Pandemin är inte över, men 
arbetet för att se till att vård som behö-
ver ges för hela spektret av sjukdomar 
och operationer ska komma igång igen 
nu i höst, samtidigt som vi behöver 
driva en aktiv oppositionspolitik för att 
lyfta en tydlig och bra personalpolitik. 

Vårdens anställda både i kommu-
ner och i regioner kommer att behöva 
återhämtning och en bättre arbetsmiljö 
med goda möjligheter för utveckling 
och en hållbar arbetssituation där det 
finns utrymme att stanna hemma när 
man är sjuk. 

Nu börjar hösten och pandemin är  
inte över. 

Arbetslösheten ökar, smittsprid-
ningen verkar göra samma. Oro och 
ångest växer ju längre tiden går och den 
psykiska ohälsan ökar. Som medmän-
niskor behöver vi ta hand om varandra 
och följa rekommendationerna. 

Som politiska aktivister behöver vi 
fortsätta kräva en vackrare värld – en 
upprustad välfärd, fler kollegor till alla 
som arbetar i välfärdens livsnödvän-
diga yrken. 

Pandemin och dess effekter går att 
lösa solidariskt tillsammans, men vi 
behöver vara många för att bygga den 
storm som ser till att vi om några år när 
pandemin är bakom oss stolt kan blicka 
tillbaka och säga att det var då vi vände 
det. 

Det var då vi började bygga för jäm-
likhet igen.

Sara Svensson

Coronaåret 2020 

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

” Pandemin och dess effekter 
går att lösa solidariskt tillsam
mans, men vi behöver vara 
många för att bygga den storm 
som ser till att vi om några år 
när pandemin är bakom oss 
stolt kan blicka tillbaka och 
säga att det var då vi vände det.  
Det var då vi började bygga för 
jämlikhet igen.”

NÄSTA NUMMER  
AV FOLKVILJAN  
KOMMER  
6 NOVEMBER

MANUSSTOPP 
19 OKTOBER!
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Psykisk ohälsa  |  Corona

Vi är många som redan 
hade ett ansvar för vår 
psykiska hälsa. Frågor 
behöver lyftas politiskt, 
i välfärdsverksamhe-
terna och i samhället i 
stort. Men det handlar 
också om att se sig-
naler, våga ta kontakt, 
fråga och vara beredd 
att lyssna.

Coronapandemins effekter är många 
och stora på hela samhället. När månad 
läggs till månad så kommer nu ett antal 
andra effekter upp till ytan som inte var 
tydliga tidigare i våras, även om vi nog 
kunnat ana dem. Det handlar exempel-
vis om ökad arbetslöshet, rehabilite-
ringsbehov hos intensivvårdspatienter, 
depression hos isolerade äldre och ökat 
våld i hemmet.

Dessa effekter försöker samhället 
möta på olika sätt:

Arbetslöshet genom stöd till drab-
bade branscher, och kanske i synnerhet 
genom utbildning och omskolning. 

Stora behov av rehabilitering för kro-
niker som har fått vänta under året, och 
för alla som legat länge i respirator och 
behöver lång träning för att bli bra igen 
efter Covid-19. 

Möjligheter till utomhusbesök inom 
äldreomsorgen börjar komma på plats 
och olika försök med videosamtal faller 
också tämligen väl ut. 

För mycket av det ökade våldet i 

hemmet är öppnande av skolor och 
arbetsplatser en effektiv motåtgärd. En 
fysisk skola att gå till med andra vuxna 
närvarande är en oerhört viktig faktor 
för en uppväxt utan våld.

Även om alla dessa effekter går att 
möta och motverka på olika sätt har de 
en effekt gemensamt, vilket är en ökad 
psykisk ohälsa. 

Det har blivit allt tydligare från maj 
och framåt, då regionen och ett antal 
kommuner nåtts av signaler om både 
fler kontakter med psykiatrin och – kan-
ske mest oroande – en ökning av själv-
mordsförsök. Beroendevården märker 
ett ökat antal återfall och fler människor 
som söker stöd. 

Hur coronapandemin långsiktigt 
kommer att påverka den psykiska häl-
san vet ingen, men många kommer att 
möta personer som mår psykiskt dåligt 
till följd av pandemin. 

Den psykiska ohälsan kan ta sig 
många olika former. Posttraumatiska 
stressyndrom hos patienter. Arbets-
relaterad stressproblematik, utmatt-
ningssyndrom, ångest och PTSD hos 
personal. 

Hos barn bedöms riskerna vara störst 
för ökad ångest och depression, framfö-

rallt hos familjer som drabbats hårdast 
av pandemin genom arbetslöshet och 
ekonomiska problem. 

Därtill kommer en ökad risk för våld i 
hemmet, vilket både innebär en allvarlig 
risk här och nu, och en ökad risk för 
framtida psykiska besvär. Därtill kom-
mer den stress och oro som pandemin 
medför för oss alla.

Psykisk ohälsa, och i sin förlängning 
självmordstankar, är något som inte 
enbart dyker upp inom psykiatrin. 

Vi är många som redan innan hade ett 
ansvar för dessa frågor och detta ansvar 
kommer nu att bli än mer angeläget. Det 
är frågor som behöver lyftas politiskt, i 
välfärdsverksamheterna och i samhället 
i stort. Det är ett ansvar som berör hela 
samhället. 

Men framförallt är det viktig kun-
skap för personal inom sjukvård, skola, 
ambulans och polis och för verksamma 
inom intresseorganisationer och pa-
tientföreningar. Det handlar om att se 
signaler men kanske allra mest om att 
våga ta kontakt, fråga och vara beredd 
att lyssna. 

Text: Mikael Persson och Sara Svensson

Psykisk ohälsa i  
coronans spår

SPISS – SUICIDPREVENTION I SVENSK SJUKVÅRD
Region Skåne har tagit fram en webbutbildning i syfte att lära sig känna igen signa-
ler och veta hur man ska bemöta. Webbutbildningen erbjuds fritt till alla intresse-
rade och går att nå på följande länk:
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/webb/spiss---sui-
cidprevention-i-svensk-sjukvard/

SUICIDE ZERO
Även organisationen suicide zero har en hel del information på sin sida med fakta 
och råd, både till närstående och den som själv är drabbad.
https://www.suicidezero.se/fakta-och-rad
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Enade mot 
ensamheten
Ofrivillig ensamhet är 
inte bara en känsla som 
kan vara oerhört tung att 
bära för en person. Den 
är också en stor ohälso-
risk. På befolkningsnivå 
skapar det en förhöjd 
dödlighet. Trots detta 
arbetar man inte syste-
matiskt mot den ofrivil-
liga ensamheten, även 
om beprövade lyckade 
metoder finns. 

Hjärt och kärlsjukdom. Alkoholism. 
Rökning – femton cigaretter om dagen. 
Forskning visar att leva med ofrivillig 
ensamhet leder till lika stor dödlighet 
som dessa faktorer. Social isolering 
anses vara dubbelt så farlig som fetma 
och vara mindre hälsosamt än att inte 
motionera eller träna alls. Brist på stöd 
från vänner och oro eller stress över 
ensamhet kan också leda till riskbeteen-
den: att röka, dricka för mycket alkohol, 
äta för mycket eller bli stillasittande. En 
sammanställning av olika forskningsre-
sultat visade att människor med starka 
sociala band till andra löpte 50 % min-
dre risk för att dö i förtid.

Ett folkhälsoproblem  
som drabbar  
gammal som ung
Att känns sig ensam behöver inte vara 
samma sak som att aldrig eller sällan 
vara omgiven av andra människor. Man 
kan också ha ett socialt nätverk eller 

leva i en relation men ändå uppleva 
ensamhet. Människor som bor i större 
städer känner sig exempelvis oftare mer 
ensamma än människor som bor på 
landsbygden, både socialt och emo-
tionellt.  Äldre människor känner sig 
mindre ensamma än yngre trots att de 
umgås mindre med sina vänner. 

Ålder i sig är inte en riskfaktor för 
ensamhet – nyblivna pensionärer är 
exempelvis inte mer ensamma än männ-
iskor i medelåldern. Däremot är andra 
hälsoproblem något som kan göra att 
man drabbas, och äldre tenderar att ha 
sämre hälsa än yngre. Ensamhet hos 
äldre är mer forskat på, vilket lett till att 
äldre som grupp ofta pekas ut som mer 
ensamma än befolkningen i övrigt. BRIS 
rapporterar dock att många samtal de 
har med unga handlar just om upplevel-
ser av ensamhet och känslor av att inte 
passa in i gruppen. Sociala medier kan 
ha både positiv och negativ inverkan på 
detta. En internationell studie pekar på 
att ungdomar (16-24 år) och äldre (75 år 
och uppåt) är de grupper som upplever 
mest ensamhet – 40 % resp. 27 % kän-
ner sig ensamma.

Män är mer ensamma  
– men kvinnor skäms mer
Män är mer ensamma än kvinnor, 
troligen för att män ofta är dåliga på att 
vårda sociala nätverk. Det märks inte 
minst vid skilsmässa där mannen oftast 
mår sämst och blir mer ensam än kvin-
nan. Kvinnor skäms dock mer för att 
känna sig ensamma än vad män gör.

Ensamheten är mer utbredd hos låg-
inkomsttagare och arbetslösa, grupper 
som också lider av många andra påver-
kansbara risker för ohälsa. Personlig-
hetstyp spelar också roll. Utåtriktade 

personer som är känslomässigt stabila 
klarar av ensamheten bäst. De blir också 
minst ensamma.

I Sverige är vi inte mer ensamma än 
i andra länder, trots att samhället är 
jämförelsevis mer uppbyggt kring in-
dividen. En teori är att även om vi t.ex. 
har en hög andel ensamhushåll jämfört 
med andra, har vi också större möjlig-
heter att själva välja vårt umgänge och 
hitta människor som passar vårt behov 
av umgänge.

Ensamhet skapar  
lågintensiv stress
Vad är det då med ensamhet som gör 
den farlig? Forskare har tittat på män-
niskans flockbeteende som en avgö-
rande orsak.

Långvarig ofrivillig ensamhet skapar 
en kronisk lågintensiv stress där det 
biologiska varningssystemet om att 
man bör söka upp sin flock är ständigt 
aktiverat. Det långvariga påslaget av 
stresshormoner är början av ett förlopp 
som kan ge högt blodtryck och inflam-
mation i kroppen, vilket i sin tur ökar 
risken för sjukdomar som hjärtinfarkt, 
stroke och demens. Det ger också en 
förhöjd risk för depression. 

Rent fysiskt har man visat att en 
känsla av att vara ensam eller bli över-
given aktiverar samma delar av hjärnan 
som vid fysisk smärta. På motsvarande 
sätt kan också social samvaro påverka 
smärtupplevelser och minska dem be-
tydligt, helt utan läkemedel.

Storbritannien i  
framkant
I Storbritannien var Labourpolitikern 
Jo Cox en nyckelperson för att starta 

Vänsterpartiet Skåne  |  Strategi mot ensamhet
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Strategi mot ensamhet   |  Vänsterpartiet Skåne

upp ett strategiskt nationellt arbete mot 
ensamhet. På hennes initiativ startades 
en tvärpolitisk kommission där 13 väl-
görenhetsorganisationer samarbetade 
med regering och näringsliv. De satte 
ensamheten på kartan som ett folkhäl-
soproblem genom kartläggningar och 
undersökningar, och kunde bland annat 
visa på att ofrivillig ensamhet beräknas 
kosta brittiska arbetsgivare 2,5 miljar-
der pund om året. En viktig del var att 
hitta vilka effekter ensamheten hade på 
olika grupper i samhället.

2018 kom en nationell strategi för att 
arbeta mot ensamhet i befolkningen,  
A connected society: a strategy for  
tackling loneliness. Strategin bygger  
i stor mån på samarbete mellan olika 
nivåer och instanser i samhället. Ar-
betsmarknadens parter, primärvård, 
socialtjänst, föreningsliv och civilsam-
hälle behöver verka tillsammans med 
gemensamma målsättningar. 

I Århus i Danmark arbetar man på ett 
liknande sätt som i Storbritannien i ett 
kommunalt projekt som engagerar det 
lokala organisations- och näringslivet. 

Idag görs årliga mätningar i Storbri-
tannien för att effektivt kunna sätta in 
resurser där de gör som mest skillnad. 

Effektiva resultat
Runt om i landet genomförs olika åt-
gärder för att befolkningen ska uppleva 
mindre ensamhet. Hälso- och sjuk-

vårdssektorn arbetar bland annat med 
social aktivitet på recept för patienter 
som lider av psykisk och social ohälsa. 

I staden Fromme har man arbetat 
med hälsolotsar i samhället. Sedan de 
infördes 2016 har antalet akutbesök och 
–inläggningar minskat med 15 %. Varje 
pund som investerades i verksamheten 
gav 6 pund tillbaka i form av minskade 
sjukvårdskostnader.

Enade mot ensamheten
Nivån av ensamhet i befolkningen har 
varit ganska jämn i Sverige sedan 1992. 
Det är inte ett problem som kommer att 
försvinna av sig själv. Det finns oerhört 
mycket att vinna på att arbeta strate-
giskt mot ensamhet, både på nationell, 
regional och kommunal nivå.

Sjukvården kan inte isolerat arbeta 
mot ett folkhälsoproblem. Det krävs 
att vi i samhället, i många instanser, 
arbetar med frågan och ger det den vikt 
den faktiskt har.

Vänsterpartiet i Skåne kommer under 
hösten att lämna in en motion där vi 
ger Hälso- och sjukvårdsdirektören i 
uppdrag att ta fram en ensamhetsstra-
tegi för Region Skåne. Vi hoppas att det 
kan bana väg för ett bredare arbete mot 
en nationell strategi, och mot en framtid 
som känns mindre ensam för fler. 

Text: Emma Eliasson Åström

A CONNECTED 
SOCIETY:  
A STRATEGY FOR TACKLING  
LONELINESS

Tre övergripande mål:

1.  Att förbättra kunskapsbasen om 
ensamhet för att bättre förstå vad 
som orsakar den, dess följder och 
vilka insatser som fungerar för att 
motverka ensamhet

2.  Att ensamhet och sociala relatio-
ner ska övervägas i alla politiska 
beslut

3.  Att skapa ett nationellt samtal om 
ensamhet, höja medvetenheten 
om dess konsekvenser och minska 
stigmat. Precis som vi förstår 
vikten av att se efter vår psykiska 
hälsa, bör vi också se efter våra 
sociala relationer som en vital del i 
vårt välmående. 

Källa: Ensamhet dödar  
– Ofrivillig ensamhet i Sverige.  
Aréna Idé 2020.

”  Vänsterpartiet i Skåne  
kommer under hösten att 
lämna in en motion där vi 
ger Hälso- och sjukvårds-
direktören i uppdrag att ta 
fram en ensamhetsstrategi 
för Region Skåne.”



Corona  |  Åldersdiskriminering

Coronapandemin har 
skapat problem på 
flera plan för de äldre 
i samhället. De som är 
70+ skall ju helst inte 
vistas bland andra och 
de som bor på äldrebo
ende får inte ta emot 
besök. Är det tecken på 
ålders diskriminering? 
Svaret kan kanske bli 
både ja och nej.

Diskriminering, det vill säga negativ 
särbehandling, på grund av ålder är 
ingen ny företeelse. Inom arbetslivet 
har det varit vanligt förekommande 
under lång tid. Arbetskraft som kommit 
upp i åren får det svårare att byta jobb 
eller få en ny anställning. 

SVT presenterade i februari i år forsk-
ningsstudien ”Bortvald på grund av ål-
der – åldersdiskriminering vid rekryte-
ringar”. Där slås det fast att det framför 
allt är tre faktorer som ligger bakom 
arbetsmarknadens åldersdiskrimine-
ring. Dessa faktorer är att äldre anses ha 
sämre förmåga att lära sig nya saker, att 
vara flexibla och att vara idérika. Äldre 
anses dock inte lida brist på kompetens, 
enligt studien. 

När det gäller arbetsmarknadens vilja 
att ta vara på kompetensen hos äldre 
arbetskraft hade det skett en märkbart 
förändrad syn på de äldre i arbetslivet 
före pandemins utbrott. Det talades all-
mänt om att ”sjuttio var det nya femtio”. 
De äldre idag är så pass mycket piggare 

och vitalare än tidigare generationer. 
Därmed öppnades vissa möjligheter för 
äldre att fortsätta att arbeta också långt 
efter pensionen. Särskilt tydligt är detta 
inom skolvärlden. 

En skola i Lomma hade exempelvis 
under vårterminen en lärare som var 74 
år. I Malmö anställs läspedagoger och 
lärarvikarier som passerat pensionsål-
dern med god marginal. 

Just Malmö har för övrigt ett annat 
lite udda sätt att diskriminera äldre. 
Personer över 70 års ålder får åka gratis 
i kollektivtrafiken inom kommunen. 
Ett välkommet och vänligt initiativ kan 
tyckas om det inte också innebär vissa 
förbehåll. De äldre är inte välkomna 
i kollektivtrafiken under morgonens 
och eftermiddagens högtrafik. Nu i 
virustider bör de väl inte åka kollektivt 
över huvud taget då de ju skall hålla sig 
hemma. 

De kommunala exemplen på ålderism, 
ett begrepp som redan 2008 definie-
rades av gerontologiprofessorn Lars 
Andersson som ”fördomar och stereo-
typa föreställningar som utgår från en 
människas ålder och kan leda till dis-
kriminering”, är lätta att hitta. Men det 
finns även statliga exempel. När vi hade 
den senaste borgerliga regeringen inför-
des de så kallade jobbskatteavdragen. 
Yrkesverksamma har i omgångar fått sin 
inkomstskatt sänkt medan pensionärer-
nas skattenivå förblivit oförändrad. 

Rapporten ”Vem är den äldre” från 
Statens offentliga utredningar, SOU, 
belyser, kanske oavsiktligt, de klassmäs-
siga skillnaderna som blir allt tydligare 
med en ökande andel äldre i samhället. 
Vi står inför två utmaningar framöver, 
hävdar rapporten. De äldre blir allt fler 
och inkomstskillnaderna bland dessa 

ökar. Kvinnor som generellt lever längre 
än män har också de lägsta pensionerna 
medan välutbildade män, ofta egenföre-
tagare, arbetar längre och får därmed en 
bättre pension.   

Åldersdiskriminering inom vården är 
förbjudet enligt lag men förekommer 
ändå.

Inom sjukvården diskrimineras 
de äldre genom att, enligt tidningen 
Dagens medicin, nekas vård trots att 
platser finns. Orsaken är att sparbe-
tingen inom sjukvården har medfört att 
det dragits ned på intensivvårds- och 
sjukhusavdelningarnas platser till en 
nivå som är bland de lägsta i Europa. Då 
får de äldre patienterna stå tillbaka för 
andra vårdbehövande. 

På många äldreboenden har coro-
nasmittan bitit sig fast men ändå har 
det rapporterats, särskilt från Mellan-
sverige, att nya personer fått flytta in 
när lediga platser uppstått på grund av 
smittan. 

Även när det gäller läkemedel 
förekommer ett visst mått av diskri-
minering. Ju äldre man blir desto mer 
läkemedel behövs. Men de äldre äldre 
(80+), får oftare felaktig behandling och 
sämre tillgång till nya läkemedel, visar 
en rapport som SPF Seniorerna tagit 
fram.

Nu i höst minskar smittspridningen i 
Corona och därmed vaknar det sociala 
umgänget igen. De yngre träffas och 
går ut. Men de äldre gör nog klokt i att 
förhålla sig avvaktande ännu en tid. 
Försiktighet och vaksamhet behövs i 
dessa tider, både mot virus och diskri-
minering.

Text: Lasse Hansson 

Vem är den äldre?
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– Collective Effort är inte bara 
en idrottsförening, säger Mattis 
Bogen som är en av de trettio 
tränare som arbetar ideellt för 
föreningen. Vi är en samlings-
plats för folk från olika vänster-
sammanhang.

Collective Effort bedriver i första hand 
thaiboxning- och fysträning. Det som 
skiljer föreningen från många andra 
idrottsklubbar är att den är socialistisk. 
Det präglar hela verksamheten, från or-
ganisationsformen till träningskulturen.

– Från starten fanns tanken att vi 
skulle kalla föreningen socialistisk, men 
inte mer än så, säger Julia Bergqvist som 
var med och grundade föreningen. Vi 
ville vara breda, men ändå ha något som 
var en gemensam nämnare.

Föreningen bildades delvis med inspi-
ration i de självstyrande och självfinan-
sierade sociala center som förekommer 
i Italien och som är knutna till landets 
vänsterrörelser.

– Collective Effort bildades av många 
olika människor från olika samman-
hang, säger Julia.

Det fanns dels en grupp som sedan 
några år tillbaka bedrivit fysträning 
utomhus i parker, dels en grupp som 
hållit thaiboxningspass i olika lokaler 
i Malmö, bland annat på Kontrapunkt 
och Viljan Träningsklubb, och dels en 
grupp som bestod av människor från 
organisationen Allt åt alla.

Den största utmaningen i början var 
bristen på en permanent träningslokal. 

– Vi var ganska många trogna som 
kom ändå, oavsett situationen, men det 
var svårt att bli fler utan någon lokal, 
säger Erik Ottosson, som är en av fören-
ingens fystränare. 

Att det fanns en trogen skara med-
lemmar gjorde det samtidigt möjligt 
att gemensamt finansiera en lokal. Det 
möjliggjordes genom att vissa med-
lemmar åtog sig att betala en frivillig 
summa varje månad ifall det inte skulle 
bli någon tillströmning och hyreskon-
traktet måste sägas upp. 

– Det gjorde att vi vågade ta lokalen 
då risken spreds mellan flera, säger 
Mattis Bogen. Det skedde efter förmåga.

Den finansiella aspekten är också cen-
tral i föreningens socialistiska anspråk. 

– Folk ska inte behöva betala dyra 
gymavgifter som går till någon ägare på 
24Seven som sen går och köper en lyx-
villa. Istället kan de komma till oss där 
pengar går tillbaka till verksamheten, 
säger Erik. 

– Vi är inte ett kapitalistiskt projekt, 
säger Julia. Vi är inte vinstdrivande. 

Långsiktigt finns det en ambition 
att föreningen ska äga sin egen lokal, 
å ena sidan för att det säkerställer den 
fortsatta verksamheten och å andra 
sidan för att det finns en maktfaktor i 
ägandet, förklarar Mattis.

Träningskulturen på Collective Effort 
präglas också av socialistiska idéer om 
en kollektiv anda.  

– Det spelar ingen roll om du är lite 
för gammal, inte är någon jättetalang el-
ler är lite halt och lytt, alla är välkomna, 
säger Mattis. Det är en kamratlig stäm-
ning, helt enkelt. 

– Många andra kampsportsklubbar 
lider av en machostämning. Det gör det 
till viss del här också, men vi försöker 
motverka det.

Machostämningen bekämpar man 
enligt Erik Ottosson genom medlem-
marnas delaktighet. 

– Det gör att folk inte kommer hit 
för att gå och tuffa sig. Om man är mer 
delaktig så är det lättare att forma något 
man har lust att vara med på.

Julia Bergqvist har tidigare tränat på 
andra kampsportsklubbar och förklarar 
att det kunde vara fruktansvärt att som 
kvinna vara en del av den träningskul-
turen: 

– Det förekom en hel del härskar-
tekniker, eller egentligen alla. Jag för-
står inte att jag stod ut så länge som jag 
gjorde, men man normaliserar ju saker 
för att överleva på något sätt.

Hon menar att så är det inte på 
Collective Effort och skiner upp när 

hon berättar om den snälla och stöt-
tande stämningen som förekommer på 
träningarna, inte minst under tjejspar-
ringen som nyligen startades.

– Alla idrottsklubbar pratar om en 
värdegrund, men jag tycker att det är 
mycket snack och lite verkstad, säger 
Erik. Här är det inkluderande.

– Sen är vi inte immuna mot några 
strukturer, poängterar Julia. Men jag 
upplever att vi tar tag i det direkt.

Erik har full förståelse för dom som 
har tappat gnistan för träning. Han 
ser Collective Effort som en lösning på 
problemet.

– Jag hatade att träna innan. Jag 
minns när jag tidigare tränade på ett 
kommersiellt gym. Det kändes som jag 
offrade en bit av min själ när jag gick in 
där. Nu går jag hit med glädje och ett 
leende på läpparna, faktiskt.

– Kom hit och testa, för alla är super-
snälla, fyller Julia i. Du behöver inte vara 
jättetränad. Du kan bara komma hit och 
vara dig själv.
Text: Alexander Smidt

Collective Effort bildades 2017 och 
har drygt 100 medlemmar, från ca 30 
vid starten. Adress: Norra Gränges-
bergsgatan 14 i Malmö. 
Föreningen är ansluten till Svenska 
Riksidrottsförbundet och Svenska 
Muaythaiförbundet. 
Gratis provträning första veckan, 
därefter är månadsavgiften 300 kr för 
arbetande och 200 kr för arbetslösa, 
studenter och pensionärer. 
Det går att köpa klippkort och sex-
månaderskort. 
Information om bl a träningstider, se 
hemsidan: www.collectiveeffort.se

Ett slag för socialismen
” Kom hit och testa, för alla är 

supersnälla, fyller Julia i.  
Du behöver inte vara jätte
tränad. Du kan bara komma hit 
och vara dig själv.”
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Stadsplanering  |  Bilfria gator

Facebookgruppen Bilfria gator Malmö 
har knappt femhundra medlemmar, 
och i flödet på nätet varvas nyheter om 
höjda parkeringsavgifter i Uppsala med 
förslag till gröna stråk längs Malmös 
många trafikleder.

– I dag lägger bilismen beslag på i 
stort sett hela gatuutrymmet i innersta-
den medan majoriteten av dem som bor 
där klarar sig helt utan bil, säger Georg 
Krüger.

Så vem tillhör staden? De omkring 
60 000 inpendlarna från kranskom-
munerna? Bekväma storstadsbor som 
vill ta bilen till stormarknaden? Eller 
barnfamiljer och äldre som önskar ett 
långt och friskt liv?

Stänger parkeringshus
– Andra städer, som exempelvis Oslo, 
tar nu bort p-platser på gatan och 
stänger sina parkeringshus i centrum. 
Amsterdam och Ljubljana går i samma 
riktning. Detta är minst lika viktigt i 
Malmö där andelen grönytor är bland 
de lägsta i landet.

Alla, menar Georg Krüger, vinner på 
en bilfri innerstad. De stora gatorna 
tjänar endast biltrafiken. Därför borde 
de sommargator som stängts av för bil-
trafik bli ständigt bilfria, och de större 

gatorna göras om till boulevarder som 
i Helsingfors och fler gator enkelriktas 
som i Lund.

– Trängselskatterna i Göteborg och 
Stockholm har minskat biltrafiken en 
del, och inkomsten från dem kan gå till 
kollektivtrafiken. Men jag anser nog att 
det är viktigare att få bort bilarna helt. 
Framför allt handlar det att ha en tydlig 
inriktning, säger Krüger.

Miljözoner
Ett sätt är att införa miljözoner, områ-
den där bara en viss typ av fordon får 
köra. Men det går trögt. Endast en stad 
i landet, Stockholm, har hittills genom-
fört miljözon 2 vilket innebär att endast 
bilar, lätta bussar och lastbilar tillåts på 
Hornsgatan. Än finns ingen miljözon 3, 
en zon som endast tillåter elfordon.

Varför går det så långsamt? Hur 
kan man skynda på?
– Partier på vänsterskalan visar större 
intresse för att minska biltrafiken än 
partier åt höger, medger Georg Krüger.

Men att borgerliga partier i högre 
grad bromsar omvandlingen till en grö-
nare stad innebär inte att deras väljare i 
stadens centrum är emot en sådan.

– Det är en hälsofråga för alla. Och det 

handlar om allas utrymme i staden, om 
att få del av den yta som finns. Därför 
kan inte elbilen ersätta bensinbilen rakt 
av: ytan måste helt enkelt omfördelas.

Allt för att ge plats för nya rader med 
träd och annan växtlighet, öppna upp 
för kaféer och uteserveringar och ge ut-
rymmen för lek och spel utan störande 
biltrafik.

Text: Per Längby 

Bilen måste lämna utrymme åt människan
Det handlar om ytan. 

Georg Krüger är 
envis. Bilfria gator är 
inte i första hand en 
vänster-höger-fråga. 
Bilfritt är en fråga om 
vem som har rätten till 
stadsrummet – bilen 
eller människan?

Bilderna är från den öppna fb-gruppen  
”Bilfria gator Malmö” med 500 medlemmar 
som uppdaterar varandra om hur arbetet 
med den bilfria staden kan utvecklas.
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Bilen måste lämna utrymme åt människan

” Så vem tillhör staden? De 
omkring 60 000 inpendlarna 
från kranskommunerna? 
Bekväma storstadsbor som 
vill ta bilen till stormarkna
den? Eller barnfamiljer och 
äldre som önskar ett långt 
och friskt liv?”

Vad vill V?
Varje år dör omkring  
70 malmöbor på grund av 
luftföroreningar. Trafiken står 
för 70 procent av dessa.  
– Vi måste bli mycket bättre 
på att få bort bilarna från  
staden, säger Gunilla Ryd.

Hon är ersättare för Tobias Petersson 
(V) i miljönämnden och en av dem som 
trycker på för sådant som mer spår-
buren trafik, miljözoner som minskar 
mängden bilar och smartare varutran-
sporter till butikerna.

Motståndet tycks dock vara hårt. 
Spårvägssatsningen ströps i sin linda i 
Malmö.

– Det innebär inte att vi måste ge upp 
den, invänder hon.

Det finns dessutom andra spår, som 
den yttre spårbanan som ska leda en 
större mängd gods på järnväg, liksom 
nya spår när hamnen byggs ut och pla-
ner på spårburen trafik till Tygelsjö. 

Flyr bort
Bilavgaser dödar, men göder också  

kronisk sjukdom som astma hos barn, 
ett skäl för delar av medelklassen att 
flytta till mer hälsosamma miljöer på 
behörigt avstånd från staden.

– Det är en tragisk ironi att föräldrarna 
därefter tar sin stora SUV till arbetet i 
Malmö centrum och förgiftar miljön för 
de barn som bor kvar, säger Gunilla Ryd.

I likhet med S vill hon bygga mobi-
litetshus i stadens ytterkant varifrån 
pendlaren kan ta cykeln eller bussen in 
till jobbet. Staden bör införa trängsel-
skatt och miljözoner, och varutranspor-
terna ska samordnas och centraliseras 
via särskilda omlastningscentraler.

– Transporterna in till butikerna ska så 
klart ske med väl utnyttjade elfordon. Det 
är inte rimligt att köra enstaka paket som i 
dag, säger hon. I stället ska vi bereda plats 
för mycket mer cykel- och gångtrafik.

Text: Per Längby

Bilfria gator   |  Stadsplanering
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På höstens första kommunfullmäktige-
möte i Ystad, 20 augusti, fanns inte min-
dre än tre motioner från Vänsterpartiet 
på dagordningen:

– att Ystad ska vara en kommun 
präglad av anständighet genom utökad 
hjälp och stöd till utsatta människor, till 
exempel EU-migranter.

– att omvandla klippta gräsmattor till 
stads-ängar för att öka den biologiska 

mångfalden. Motionen delades med Mp.
– att ge minnesgåva till personer 

inom daglig verksamhet så att de upp-
märksammas och uppvaktas på samma 
sätt som kommunens anställda med till 
exempel guldklocka efter 25 tjänsteår.

Till vänsterpartisternas stora glädje 
bifölls motionen om minnesgåva.  
25 ledamöter röstade för förslaget. En 

seger för likabehandlingen och en seger 
för Vänsterpartiet.

– Detta ger oss ny energi att fort-
sätta att lämna in motioner som ökar 
likabehandlingen, jämställdheten 
och jämlikheten i kommunen, säger 
Vänsterpartiets fullmäktigeledamöter 
Annika Weitner och Göran Brante. 

Text: Vänsterpartiet Ystad 

Skåne  |  Kommunpolitik

Det började 2018 när regionchefen för 
det vinstdrivande vård- och omsorgs-
företaget Attendo skickade ett mail till 
Miljöpartiets dåvarande kommunalråd 
i Malmö. Regionchefen skrev, från sin 
arbetsmail, ett medborgarförslag om 
att kommunen skulle upphandla privata 
LSS-boenden och att de privata boen-
dena skulle garanteras platser. 

Miljöpartiet drev sedan med hjälp av 
Socialdemokraterna, de borgerliga par-
tierna och Sverigedemokraterna igenom 
att LSS-boenden skulle köpas in från 
privata utförare. 

Det drevs igenom trots att det är känt 
att privata utförare – förutom att ta ut 
vinst – även bedriver sämre verksamhet. 

Enligt Kommunals rapport ”Så mycket 
bättre” från 2018 har privata utförare 

lägre löner, lägre andel personal 
och lägre andel fast anställda 
jämfört med den offentliga  
sektorn. Personalen upplever 
sig dessutom mindre nöjda, 
ha mindre inflytande och vara 
mindre motiverade på sitt 
arbete hos de privata arbets-
givarna. 

När nämnden den 24 augusti i år 
skulle fatta slutligt beslut om att skriva 
kontrakt med privata boenden lyckades 
dock Vänsterpartiet få med sig de andra 

partierna. Alla röstade för att 
inte skriva kontrakt med 

privata företag. 

– Vi är otroligt glada 
över den här segern; 
när Malmö driver LSS-
boenden i egen regi kan vi 
se till människors behov 
utan ett vinst intresse. 

För de som be driver privata LSS-boen-
den är det vinsten som gäller framför 
schyssta arbetsvillkor och god kvalitet, 
säger vår ledamot Carin Gustafsson.

Text: Joel Nordström

Fotnot:  
Läs mer på motenmedborgarportalmalmo. 
Bläddra fram till Funktionsnämnden

Privatisering av LSS stoppad

– Äntligen är Ystad berett att kliva 
fram och visa att kommunen tar 
likabehandling på allvar. Alla männ-
iskor som arbetar inom kommunen, 
vare sig det är inom daglig verksam-
het eller i en anställning är värde-
fulla och behövs.

”  ... när Malmö driver LSS  
boenden i egen regi kan vi  
se till människors behov  
utan ett vinst intresse.”

En Vvinst för lika behandlingen

Annika Weitner och Göran Brante

Carin Gustafsson

Den 24 augusti lyckades Vänsterpartiet, efter en lång och hård kamp,  
stoppa en delprivatisering av Malmös LSS-boenden. 
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Kommunpolitik  |  Skåne

– I praktiken innebär det toppstyrning 
och att mer kommunal verksamhet än 
hittills ska bedrivas i bolagsform. Det 
sätt man velat driva igenom detta säger 
också mycket om hur det går till när SD 
leder en kommun, säger David Lenan-
der i Vänsterpartiet Svalöv.

Den 16 maj i år presenterade SD/M/
KD-styret på sittande möte långt 
gångna planer på att skapa en koncern 
av de två bolagen Svalövsbostäder och 
Svalövslokaler AB, och av ett tredje nytt 
bolag Svalövsservice AB. 

Svalövsservice ska ta över skötsel av 
gator, parker, fastigheter, måltidsbe-
redning och distribution och hyra ut 
fordon till förvaltningarna. Det vill säga, 
mycket mer verksamhet än idag ska 
drivas i bolagsform. Styret uttalar också 
ambitionen att i framtiden bolagisera 
ännu fler av kommunens verksamheter. 

I förslaget var det redan klart vilka 
som skulle bli vd:ar i bolagen. Styrel-
serna för dotterbolagen skulle ha så lite 
som tre ledamöter vardera. Fördelarna 
med den nya organisationen uppgavs 
vara skattetekniska och att det skulle ge 
en bättre ägarstyrning av bolagen.

– Lokalhyrorna i kommunens lokaler 
har varit höga och belastat skola, vård 
och omsorg hårt. Både lokalbolaget och 
bostadsbolaget har gått med ordentliga 
vinster. I år har båda bolagen fått bidra 
med 28 miljoner till kommunkassan i ett 
försök att rädda styrets dåliga budget. 
Så det är klart att styret är intresserat av 
vad det kan få ut av den skatteplanering 
som en koncernbildning möjliggör. Vill 
man tillföra verksamheten mer pengar 
vore det ju annars ett enklare och mer 
demokratiskt grepp att sänka hyrorna, 
säger David Lenander.

I kommunstyrelsen vann styrets 
förslag bifall då även L stöttade försla-
get. V, S, Mp, Fi och C reserverade sig. 
I kommunfullmäktige en vecka senare 
fick oppositionen igenom en minoritets-
återremiss till fullmäktigemötet den 15 
juni. Detta visade sig viktigt. 

Parallellt drog nämligen motståndar-
na igång ”Folkinitiativet mot förändrad 
bolagsstyrning i Svalövs kommun”. 
I spetsen står en rad företrädare för 
förenings- och näringsliv i kommu-
nen. Organisationen är partipolitiskt 
obunden, men V, S, MP och Fi stöttar 

och deltar. Första målet var att få till 
stånd en folkomröstning om förslaget. 
Man hade ett par veckor på sig att samla 
de 1100 namn som krävdes för det. En 
utmaning, i synnerhet i coronatider.

– Det var ett stort arbete. Namnlistor, 
rosa västar och handsprit delades ut till 
aktivisterna. När namnen väl kommit in 
skulle de granskas så att alla underteck-
nare verkligen var skrivna i kommunen 
och fyllda 18. Resultatet blev långt 
bättre än vad som krävdes. På tolv dagar 
samlades 1700 namn in, 16 procent av 
de röstberättigade. Samma dag som 
fullmäktige skulle sammanträda läm-
nade Folkinitiativet in namnen, säger 
David Lenander.

– Men då uppstod nästa problem. 
Styret ville inte godta Folkinitiativets 
förslag till fråga, JA eller NEJ till föränd-
rad bolagsstyrning i Svalövs kommun. 
Det ryktades om att SD ville lägga till 
en fråga om flyktingmottagning om det 
blev en folkomröstning.

– På kommunfullmäktige den 31 augus-
ti såg sig dock styret tvungna att krypa 
till korset. Endast Liberalerna yrkade 
avslag till omröstning med argumentet 
att detta är en ointressant, liten fråga och 
bara ideologiskt viktig för en liten klick 
vänsterväljare. Det blev väldigt parodiskt 
när SD, M och KD i strid mot sina bifalls-
yrkanden, valde att inte delta i beslutet 
och i debatten återigen valde att demoni-
sera Folkinitiativets aktivister genom att 
hävda att all deras argumentation bygger 
på lögner och falsarier.

– I Vänsterpartiet Svalöv har vi från 
dag ett stöttat och deltagit i Folkinitia-
tivets arbete. Vi har en bestämd åsikt i 
frågan, men samtidigt har vi varit noga 
med att det är folkets vilja och röst som 
är det viktiga, säger David Lenander.

Text: Olof Norborg

Folkomröstning i Svalöv

”  I Vänsterpartiet Svalöv har vi 
från dag ett stöttat och deltagit i 
Folkinitiativets arbete. Vi har en 
bestämd åsikt i frågan, men  
samtidigt har vi varit noga med  
att det är folkets vilja och röst  
som är det viktiga”

Det blir folkomröstning i Svalöv den 12 december.  
Frågan gäller ett förslag till ändrad bolagsstyrning i 
kommunen. 

David Lenander och Elisabeth Ripa
klädda i rosa västar för namninsamling
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Konsekvenserna talar klarspråk  
– fler kommunala hyresrätter  
måste byggas

Trångboddhet, social missanpassning 
och en bristande känsla av självförverk-
ligande är vad som möter många ungdo-
mar idag när det börjar bli dags att flytta 
hemifrån. Vart har jag råd att bo? Hur 
mycket måste jag tjäna för att få bo där 
jag vill? Vilka tillgångar har mina föräld-
rar? Så som bostadsmarknaden ser ut 
idag verkar det som om möjligheten att 
starta sitt eget liv kommer senare i livet 
för unga vuxna, och för vissa kan för-
äldrarnas förmåga att bibehålla en god 
ekonomi eller ej vara avgörande för om 
man får en bostad eller ej. Det bostads-
politiska läget vi ser i Sverige kräver en 
förändring för att alla medborgare ska 
ha möjlighet till en bostad.

Så som bostadsmarknaden ser ut i 
Sverige/Skåne idag är det väldigt svårt 
för många människor att hitta sin första 
lägenhet. enligt mätningar från SCB bor 
ungefär hälften av alla i gruppen 18-25 år 
fortfarande hemma, med högst andel i 
storstadsregionerna. Rapporter har även 
visat att på grund av unga vuxnas svårig-
heter att ta sig in på bostadsmarknaden 
har även företag svårt att rekrytera unga 
vuxna in i sina företag, då bristen på 
bostäder gör det svårt för unga vuxna att 
flytta dit jobben finns. Även för studen-
terna är det svårt att hitta bostäder. Det 
är långa köer till studentbostäder och 
på vissa håll i Sverige/Skåne är kötiden 
minst ett halvår för att få ett kontrakt på 
en studentbostad. Universitet rapporte-
rar även om att studenter hoppar av sina 
utbildningar för att de helt enkelt inte 
har någonstans att bo.

På senare år har bostadspolitiken och 
den rådande bostadsmarknaden brustit 
i sitt agerande när det gäller att hitta en 
lösning på bostadskrisen för de yngre 
vuxna i samhället. I hela landet kan man 
se hur hyresrätter görs om till bo-
stadsrätter, hur nya hyresrätter kostar 
multum att bo i, och där marknadshy-
rorna trissar upp priserna till den milda 
grad att många som är nya i arbetslivet 
inte har en tillräcklig lön till att vara 
självförsörjande i ett eget hushåll. 

Och en av de mest tydliga orättvisorna 
som den här situationen frambringar 
är att bostäder har blivit en klassfråga. 
För en stor del unga vuxna krävs det att 
föräldrarna har en god ekonomi utan 
anmärkningar för att de ska kunna bli 
borgenärer för sina barn, och på så vis 
ge sina barn en chans att komma ut på 
bostadsmarknaden. Unga vuxna som 
har föräldrar med en sämre ekonomi 
går alltså ut på bostadsmarknaden med 
garanterat fler hinder att överkomma 
innan de kan få en bostad. 

Konsekvenserna av bostadspolitiken 
som förs i Sverige idag slår såklart inte 
bara mot de unga vuxna som dröm-
mer om en egen bostad, utan även mot 
samhället i stort. Som tidigare nämnt 
påverkas arbetsmarknadens möjlighe-
ter att rekrytera ung arbetskraft av de 
ungas brist på möjligheter att flytta dit 
jobben finns. En ännu allvarligare kon-
sekvens har framkommit nu under pan-
demin; i de områden i Sverige/Skåne där 
populationen är socioekonomiskt svag 

är trångboddhet ett vanligt fenomen, 
vilket gjort det svårt för smittade att 
isolera sig och på så vis hindra smittan 
från att föras vidare. Det är även vanligt 
att man i dessa hushåll bor flera gene-
rationer under samma tak, vilket ökar 
smittorisken för de äldre som bor där. 
Även den psykiska ohälsan hos unga 
påverkas av socioekonomisk utsatthet, 
så som trångboddhet.

Vad som behöver göras är uppenbart. 
Vad vi behöver i Sverige/Skåne är en 
satsning på kommunala hyresrätter, 
som står utanför marknadskrafterna 
som tvingar upp hyresrätterna till höga 
priser. Det behövs även att aktörerna på 
bostadsmarknaden tar sitt ansvar och 
slutar omvandla hyresrätter till bostads-
rätter, som unga människor inte har råd 
att köpa in sig i om de inte har föräldrar 
med mycket stark ekonomi. Kommuner-
na i de stora studentstäderna behöver 
även uppföra fler studentbostäder, så 
att samhället inte går miste om den 
potential som finns i en kunskapsdriven 
och engagerad student. Varje student 
som hoppar av sitt drömprogram för att 
det inte finns bostäder tillgå är en lika 
stor förlust för samhället som det är 
för individen. Finns det ingen framtid 
för Sveriges ungdomar finns det heller 
ingen framtid för Sverige, det är ett 
faktum.

Max Nilsson, Vänsterpartiet Hörby.

Debatt  |  Bostadspolitik
Debatt Texten är ett debattinlägg. Skribenten svarar för åsikter och innehåll.
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Solidaritet med människor som 
flytt – en konstutställning

Maha Kadoura broderar och har lagt 
sig vinn om att modernisera uttrycket. 
Hantverket har den senaste tiden fått 
ett rejält uppsving, inte minst för  geril-
labroderiet som sprider sig i offentliga 
utrymmen.

Maha Kadoura handleder kurser i 
broderi under hösten. När och var finns 
i studieprogrammet som finns med i det 
här numret. 

På en rad målningar vill Yahya Ash-
mawi med symboliska uttryck förklara 

den palestinska historien från faraoner-
nas tid till våra dagar. 

På den sista målningen återfinns 
nycklarna från den etniska rensningen 
av palestinierna 1948, det som kallas Al 
Nakbah, Katastrofen. Nycklarna gick till 
de hem som palestinierna fördrevs från, 
och som man behållit som en förhopp-
ning och en påminnelse om att en dag 
kunna återvända. 

– Vi har alltid haft något som någon 
annan vill ha, säger Sabrin Högelius en 

av de ansvariga för utställningen.
– Jag började göra mina tavlor för att 

skingra tankarna när mina barn var i 
väg och jobbade i krigets Damaskus. 
Skulle de komma hem levande? säger 
Haiat Alsidawi.

Hon är textildesigner i grunden, men 
förlorade sina företag och flydde till 
Sverige 2015. På fri hand tillverkar Haiat 
Alsidawi tavlor i material som  organza 
och satin.
Text och bild: Maria Kållberg

Skånskarabiska konstnärer ställde ut på Poeten på hörnet i Malmö första helgen i 
september och flera av dem fanns på plats och kunde berätta om verken.

Ur Yahya Ashmawis serie som  
skildrar Palestinas historia. ”Det var 
Palestina och det är fortfarande  
Psalestina för oss”. säger Sabrin  
Högelius. Redan faraonerna till-
skansade sig virke till sina skepp  
från Palestina, eftersom det virket 
var av bättre kvalitet.

Utställning  |  Solidaritet

Racha Ekdahl, dotter till Haiat Alsidawi och 
boende i Helsingborg, hängde ut flera verk. 
Ett stort antal arabiska konstnärer som nu 
är hemmahörande och verksamma i Skåne 
ställde ut på Poeten på hörnet i Malmö.  

Det finns inget som Maha  
Kadoura inte kan brodera.  
Allt från glasögonfodral till 
örhängen. Maha Kadoura är 
även handledare för höstens 
broderikurs, se V Malmös  
studieprogram Kamp och  
bildning.

På fri hand tillverkar Haiat Alsidawi tavlor i material 
som  organza och satin.
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Israel har de senaste 
åren annekterat olika 
delar av Palestina 
vilket innebär att de 
har tagit landområden 
i sin besittning genom 
någon form av makt
utövning. 

Om man tittar på kartor kring regionen 
och utvecklingen i området kan man se 
hur de palestinska delarna har minskat 
genom tiderna och Israels landområden 
har ökat. 

Ett perspektiv som saknas i diskussio-
nen är hur den palestinska civilbefolk-
ningen drabbas. Men vad är det som har 
hänt i regionen och hur blev Jerusalem 
Israels huvudstad?

Under de senaste åren har det skett en 
hel del i regionen och det som händer 
i Israel och Palestina har inte förbigått 
någon. USA:s president Donald Trump 
skulle arbeta fram en fredsplan och för-
klarade för världen hur enkelt han ska 
lösa den komplexa konflikten. Han var 
övertygad om att parterna skulle kunna 
komma överens och finna en lösning. 

Donald Trump presenterade sin 
”fredsplan” genom att förklara för 
världen att Jerusalem ska bli Israels hu-
vudstad. Förutom det så presenterades 
en rad olika förslag i en fredsplan som 
missgynnar palestinierna enormt och 
ger Israel större makt över området. De 
två rivaliserande partierna i Palestina 
som brukar vara oeniga enades och gick 
ut och förkastade förslaget. Det gjordes 
av många länder i världen men ändå 
gick en del av planen igenom. Jerusalem 
proklamerades som Israels huvudstad 
och USA flyttade sin ambassad från Tel 
Aviv till Jerusalem. 

Enligt FN:s delningsplan som pre-
senterades år 1947 skulle Jerusalem 

vara en internationellt administrerad 
stad som skulle delas mellan palestinier 
och israeler. Israel har redan tidigare 
annekterat delar av Jerusalem och fått 
hård kritik för att de har begått folk-
rättsbrott. 

Att Jerusalem är en stad som delas 
mellan Israel och Palestina ses av många 
som en nödvändighet för att länderna 
ska kunna samexistera och möjliggör en 
tvåstatslösning. 

Under de senaste tio åren har poli-
tiken i Israel hårdnat och de ledande 
partierna använder sig av en aggressiv 
retorik där palestinier omnämns med 
nedlåtande ton och utmålas som ter-
rorister.

När Benjamin Netanyahu höll sitt 
valanförande år 2020 underrättade han 
världen om att Israel tänkte annektera 
delar av Västbanken den 1 juli. Hans 
regering skulle annektera 30 procent 
av det ockuperade Västbanken. Beslutet 
möttes av kritik världen över och flera 
länder kritiserade Israel, däribland Sve-
riges utrikesminister Ann Linde. 

Israel har genom åren fått kritik från 
omvärlden, från FN och från männis-
korättsorganisationer för de illegala 
bosättningarna på Västbanken. Nu skulle 
områdena göras om till israelisk mark, 
och det skulle ske den 1 Juli 2020. Men 
den israeliska staten fick så mycket kritik 
att vi inte vet vad som kommer att hända. 

Palestinierna  
behöver stöd och  
solidaritet

Men vad är det som har hänt  
i regionen och hur blev  
Jerusalem Israels huvudstad?

Israel har genom åren fått kritik 
från omvärlden, från FN och från 
människorättsorganisationer 
för de illegala bosättningarna på 
Västbanken. 

Muren som gör Västbanken till fängelse.
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Man har inte påbörjat annekteringen  
eller tillkännagett vad som ska hända.

Det är inte annekteringen i sig som är 
det mest befängda med USA:s så kallade 
fredsplan. Det förekommer många mo-
ment som har förbigått oss. I fredspla-
nen presenteras olika förslag som ska 
genomföras:

De palestinska flyktingar som för-
drevs från Palestina när Israel bildades 
år 1948 och deras barn och barnbarn får 
inte längre återvända till de områden 
som Israel har annekterat. De får istället 
åka till Västbanken, Gaza eller andra 
arabländer.

Gränsområdet Jordandalen som ligger 
mellan Västbanken och Jordanien ska 
övertas av Israel. Även Västbanken som 
är palestinskt ska delas i mindre bitar 
och Israel ska få möjligheten att kunna 
stänga vägar, broar och tunnlar. 

De palestinska delarna ska delas och 
inte vara sammankopplade. 

Israel lovar att inte riva hus inom de 
palestinska landområdena på Västbanken, 
men man lyfter fram att husrivningar 
kommer att användas som bestraffnings-
metod för terrorhandlingar. 

Israel tar sig även rätten att förstöra 
byggnader som de anser utgöra en 
säkerhetsrisk. 

De palestinska ledande partierna ska 
avväpnas och Gaza skall vara en icke 
militär zon. Det innebär att Israel blir 
den enda militärmakten i området som 

närsomhelst kan angripa palestinierna, 
som inte har medel att försvara sig. 

Att Israel bryter mot folkrätt och 
mänskliga rättigheter har inte förbigått 
oss. Staten river palestinska bostäder 
och bygger bosättningar där israeliska 
medborgare får flytta in. Den har byggt 
en mur kring hela Gazaremsan som  
fördömdes av den internationella dom-
stolen i Haag år 2004. Men ändå tycks 
det inte påverka Israel, istället för man 
en hårdare och aggressivare politik. 

Bortom alla brott och fördömanden 
glömmer vi den palestinska befolk-
ningen som drabbats hårdast av dessa 
hemska sanktioner. 

Det saknas ett socialt perspektiv på 
hur det påverkar den palestinska befolk-
ningen. De palestinska landområdena är 
på två olika ställen i Palestina och man 
måste vänta i timmar vid checkpoints 
för att ta sig från ett ställe till ett annat.  

Befolkningen i de palestinska delarna 
växer och det råder redan trångboddhet 
i Västbanken men framförallt i Gaza. 

Det råder hög arbetslöshet bland 
befolkningen.

På grund av den rådande blockaden är 
befolkningen i Gaza beroende av hjälp-
insatser. Området har ingen bra vatten-
tillförsel eller fungerande avlopp, och 
därför är man beroende av tankbilar som 
levererar vatten. Hårda restriktioner, 
matbrist och dålig sjukvård är vanligt. 

När det blossar upp en konflikt eller 

sker en terrorattack mot israelerna 
svarar Israel med oproportionerligt våld 
där den palestinska civilbefolkningen 
drabbas. Palestinska barn häktas och 
fängslas. 

Det är mycket svårt att driva ett 
ärende i israelisk domstol om man har 
fått sitt hem förstört av den israeliska 
staten. 

Vi vet redan att coronakrisen har tagit 
hårt på många länder med sjukhussys-
tem som belastats hårt och där länder-
nas ekonomier har påverkats negativt. 

Den palestinska befolkningen befin-
ner sig redan i en extrem situation, och 
om viruset sprider sig i området kan 
det innebära enorma konsekvenser 
för civilbefolkningen. De som drabbas 
hårdast under sådana omständigheter 
är barnen. 

Situationen i Palestina är inte 
hållbar, den palestinska befolkningen 
är beroende av externa aktörer för 
livsnödvändigheter som mat och vatten. 
Deras handlingsförmåga är begränsad 
av blockaderna, och de är beroende av 
Israel för att kunna ta sig från en punkt 
till en annan.

Enligt SIDA är halva den palestinska 
befolkningen i behov av humanitärt 
stöd.

Palestinierna har befunnit sig i ocku-
pation i mer än 50 år. 

Donald Trump hade rätt när det kom-
mer till en sak,  det behövs en freds-
plan. Men det är inte den som USA har 
presenterat. 

Den fredsplan som behövs ger den  
palestinska befolkningen sina rättig-
heter tillbaka, istället för att dessa 
konstant motarbetas av apartheidstaten 
Israel.   

Text: Anfal Mahdi
Foto: Justin McIntosh

Situationen i Palestina är inte 
hållbar, den palestinska befolk
ningen är beroende av externa 
aktörer för livsnödvändigheter 
som mat och vatten.



 

Notiser

Den 27 augusti valde Vänster-
partiet Malmös medlemsmöte 
Anfal Mahdi till förenings-
sekreterare. Hon kommer arbeta 
med partiföreningens administra-
tiva uppgifter och avlasta de  
politiska sekreterarna som ska  
få mer tid till organisering och  
stöd till utskott.

– Det känns jättekul! Jag har välkomnats fint av flera  
kamrater, styrelsen och arbetslaget. Det är fantastiskt att 
vara en del av en växande rörelse. Nu handlar det om att 
komma in i arbetet och att arbeta med partiföreningens 
organisatoriska utveckling.

Anfal är 31 år och bor på Kulladal med sin familj.  
Hon representerar Vänsterpartiet som ersättare i Malmös 
Funktionsstödsnämnd. 

Kanske är du själv intresserad av att ta steget in i parti-
föreningens styrelse kommande verksamhetsår? På plats 
kommer det finnas representanter från sittande styrelse 
och föregående styrelse för att prata med dig och besvara 
dina frågor. 

Mötet kommer vara på Vänsterns hus, Nobelvägen 51 b, 
för att se vilken tid mötet är gå in på Vänsterpartiet  
Malmös hemsida vmalmo.se 

Anmäl dig till:  valberedningmalmo@vansterpartiet.
se eller på zetk.in

Välkommen Anfal!

Är du intresserad  
av förtroendeuppdrag för  
Vänsterpartiet Malmö?
Den 14 oktober anordnar Vänster-
partiet Malmös valberedning till-
sammans med partiföreningens 
styrelse ett möte för dig som undrar 
vad det innebär att arbete i styrel-
sen för Vänsterpartiet Malmö. 

14/10

28 NR 4 2020 • FOLKVILJAN



29 FOLKVILJAN  • NR 4 2020

Vad betyder solidaritet för dig? 
Fundera gärna på det, enskilt eller till-
sammans med andra och ta avstamp 
i det inför hösten. För i höst kommer 
hela Malmö parti förening att jobba med 
temat: Solidaritet – i välgång och kris.  
Vi lyfter solidaritet, med vetskapen att 
ett solidariskt samhälle inte bara är 
ett bättre och jämlikare samhälle utan 
också helt nödvändigt. Det har blivit 
extra tydligt nu i kristider. 

Solidaritet kan vara allt från att handla åt en granne som är 
isolerad under pandemin eller att laga en portion mat extra till 
den som ej har eller hinner, till att organisera sig i facket eller att 
kämpa för en mer human asylpolitik. Det kan vara de stora visio-
nära förslagen och den lilla vardagliga handlingen. 

Tanken är att vi i höst tillsammans ska utgå ifrån solidaritet när 
vi planerar och genomför aktiviteter i utskotten, studerar och 
lägger våra förslag i kommunpolitiken. Temat spänner över flera 
centrala politiska områden, och kan ta sig vitt skilda uttryck. Men 
genom att hela partiföreningen lyfter det samtidigt  kan vi samla 
oss och utnyttja till fullo att vi är många aktivister. Då kan vi till-
sammans göra reell skillnad. 

Därför behövs såklart du! Ta kontakt med något utskott eller 
stadsdelsgrupp som du vill vara aktiv i, eller kolla kalendariet på 
www.vmalmo.se för att se vad som redan planeras. 

Minna Skans

En höst av solidaritet 
Fakta om temat:  
Solidaritet – i välgång och kris 

●   Temat pågår fram till jul. Men förhoppningsvis 
påbörjar vi arbetssätt som vi kommer använda 
längre

●   Temat ska genomsyra hela partiföreningens 
arbete 

●   Utskott/grupper har stor frihet i att själv 
utforma arbetet kring temat. En del aktiviteter 
kommer att planeras centralt men det mesta 
sker som vanligt i utskotten. 

●   En målsättning är att bättre knyta ihop utskotts-
aktivitet med vårt arbete i nämnder och kom-
munfullmäktige 

●   I november kommer vi ha en budgetkampanj, i 
samband med att vi lägger vårt förslag på kom-
munbudget

●   En handledning är framtagen för grupper/ut-
skott som stöd och inspiration. Maila malmo@
vansterpartiet.se för att får veta mer 

Tips för dig som vill fördjupa dig på 
temat solidaritet. 

●   Boken Att se sig själv i 
andra: Om solidaritet av 
Sven-Eric Liedman, där 
han försöker reda ut vad 
solidaritet egentligen är. 

●   Radio åt alla, som är  
Allt åt alla Malmös pod-
dar, som flera tar upp 
ämnen som knyter an till 
solidaritet. Till exempel 
avsnitt som: Samtal med 
Daria Bogdanska, Sorgenfrilägret och välfär-
dens gränser eller ett flertal avsnitt med tema 
bostad. Finns där du hittar poddar.

●   Stötta Asylgruppen! Sprid information om 
deras arbete, stötta ekonomiskt eller engagera 
dig för en mer human asylpolitik. 

●   Romanen Sorgenfri av Mary Andersson som 
skildrar livet, för främst kvinnorna och barnen 
på 30-talets Sorgenfri. För dig med barn, kan din 
läsning kombineras med en utflykt till den nya 
Mary Andersson lekplatsen på Sorgenfri. 

Höstens tema   |  Malmö
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Sven-Eric Liedman
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Jämlikhetskommissionen 
levererar – i linje med V
Sverige har sedan 1990-talet gått från att vara en internationell 
symbol för rättvisa och jämlikhet till ett land med väldigt snabbt 
växande klyftor. Faktum är att Sverige är det land inom OECD där 
den ekonomiska ojämlikheten växer allra snabbast. Idag tjänar  
den tiondel av svenskarna som är rikast nästan lika mycket som 
den fattigaste halvan av befolkningen gör tillsammans. 

Det var med denna bakgrund som 
Vänsterpartiet 2018 gick till val med 
jämlikhet som övergripande tema under 
parollen Ett Sverige för alla inte bara för 
de rikaste. 

Den socialdemokratiskt ledda reger-
ingen har en något svårförstådd syn på 
jämlikhet. Samtidigt som man genomför 
nya stora skattesänkningar för Sveriges 
rikaste tillsatte man en Jämlikhetskom-
mission. 

Jämlikhetskommission har nu pre-
senterat en stor utredning om politiska 
reformer för att uppnå jämlikhet. Bland 
de förslag som läggs fram av kommis-
sionen hittas många förslag som ligger 
i linje med det som Vänsterpartiet har 
lagt fram och drivit i olika sammanhang. 

Inom bostadsområdet föreslås att det 
investeringsstöd för hyreslägenheter 
som Vänsterpartiet förhandlade fram 
under förra mandatperioden successivt 
bör höjas. Kommissionen gör bedöm-
ningen att en viktig jämlikhetsreform är 
att åtgärda den orättvisa i beskattning 
som finns mellan hyresrätt å ena sidan 
och bostadsrätt och villa å andra sidan. 
Förslaget är att succesivt återställa en 
proportionell fastighetsskatt utan tak 

men med ett golv. Ett annat viktigt för-
slag som tas upp är att hyresgäster ska 
få rätt att välja nivå vid renovering. 

När det gäller finansiering av välfär-
den lyfts förutom fastighetsskatt andra 
förslag som Vänsterpartiet har lagt fram 
tidigare. Vi hittar här förslag på att åter-
införa arvs- och gåvoskatt och om att 
utreda ett återinförande av förmögen-
hetsskatt. Det lyfts även fram att skatten 
på kapitalinkomster måste öka. 

I utredningen tas det upp att det är 
viktigt för både jämlikheten och jäm-
ställdheten att den offentligt finansie-
rade äldreomsorgen i form av hemtjänst 
och äldreboende bibehålls eller utökas. 
Det konstateras också äldreomsorgen 
har positiva effekter på arbetsutbudet i 
ekonomin. 

Kommissionen har släppt en lång ut-
redning innehållande många fler förslag 
inom allt från skola till migration och 
integration. 

Nu är det viktigt att fortsätta ligga på 
och pressa regeringen för en politik som 
snabbt ökar jämlikheten istället för en 
politik som leder till fortsatt växande 
klyftor.

Text: Jesper Sahlén

Läs hela rapporten: 
regeringen.se, sök 
på Jämlikhets
kommissionen  
slutrapport (kryssa 
inkludera dokument) 
eller En gemensam 
angelägenhet  
SOU 2020;46

” När det gäller finansiering av 
välfärden lyfts förutom fastig
hetsskatt andra förslag som  
Vänsterpartiet har lagt fram 
tidigare. Vi hittar här förslag 
på att åter införa arvs och 
gåvoskatt och om att utreda 
ett återinförande av förmö
genhetsskatt.” 

✌
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Praktisk information
Här hittar du våra studier; cirklar, tema-träffar, 
öppna föredrag och endagskurser. Studierna 
organiseras av Vänsterpartiet Malmös studie-
utskott i samarbete med andra grupper i  
Vänsterpartiet. Vi informerar om föränd-
ringar och annat som kan komma att hända på 
vmalmo.se men också på vår facebooksida. 

Vem får komma? 
Alla är välkomna men antalet platser är be-
gränsade. Därför krävs en föranmälan. Studier 
ordnade av Vänsterpartiet Malmö är öppna för 
alla medlemmar i resten av Skåne i mån  
av plats. 

Hur anmäler jag mig? 
Anmäl dig (om inte annat anges) genom: 
a) vårt kampanjverktyg Zetkin som du når via 
vmalmo.se/zetkin (här hittar du bland annat 
våra kurser, cirklar och vänsterkaféer) 
b) mejl till malmo@vansterpartiet.se där du 
anger namn och telefonnummer samt vilka 
studier du vill delta på. 
Cirkelledaren eller kursansvarig kontaktar dig 
ungefär en vecka innan kursstart med mer 
information. 

Var hålls utbildningarna? 
Om inte annat nämns så är vi på Vänsterns hus, 
Nobelvägen 51 (nära Södervärn). Ibland är vi på 
Jesusbaren (Falsterbogatan 27B), Sofielunds 
Kollektivhus (Sofielundsvägen 71), Poeten  
på Hörnet (Södra Förstadsgatan 65) eller på 
Garaget (Lönn gatan 30). 

Vilka tider gäller? 
Starttider anges vid varje träff. Du anmäler 
dig senast en vecka innan kursen och får en 
bekräftelse. Du kan alltid höra av dig och fråga 
om det finns platser kvar. 

Vad kostar det? 
Våra studier är kostnadsfria – men vi är ett 
fattigt parti så en donation är välkommen och 
kanske vill du bli månadsgivare för en mindre 
eller större summa. 
SWISH: 123 173 33 85 Månadsgivare: mejla 
malmo@vansterpartiet.se 

Var hittar jag mer information? 
www.vmalmo.se eller  
malmo@vansterpartiet.se  
eller ring 040-96 64 67.

Studera 
och 
agera!
Vänsterpartiet Malmö växer så det knakar. Fler och fler organiserar 
sig för en rättvis och solidarisk värld och för ett Malmö för alla. Vi 
kämpar mot katastrofal klimatpolitik och för bättre arbetsvillkor, mot 
sexism och rasism och för bättre skolor för våra barn och bostäder 
för alla. Det är så mycket som behöver göras. I en tid av högerpolitik, 
växande fascism och ekonomisk orättvisa, när motståndet är så akut 
nödvändigt, kan det vara lätt att tänka att studier inte hinns med. 

Men det är i studierna, mellan små kakor och kamraters nytänkande 
frågor, som vi har kraft och ork att drömma om en annan värld. I 
väntan på att kaffebryggaren ska koka klart har vi tid att analysera 
och förstå, men också prata om de bästa strategierna eller komma på 
politiska aktioner som gör våra röster hörda. Och inte minst, studi-
erna är en plats för oss att lära känna varandra, där vi kan vara trygga 
med att vara oeniga, där vi kan lyssna på varandras erfarenheter, där 
vi kan tänka och handla tillsammans. 

Utöver studieutskottets program i denna studiebroschyr ordnas 
många spännande och intressanta politiska träffar och seminarier av 
våra utskott och arbetsgrupper under terminen. En del av dessa hittar 
du i studiefoldern, men håll utkik i Folkviljan, vmalmo.se och i sociala 
medier för att vara uppdaterad om det senaste. Studierna vi erbjuder 
i studiefoldern har Vänsterpartiets studieutskott, samt andra av våra 
utskott tagit fram i samarbete med ABF Malmö. Vi hoppas att du ska 
hitta något som passar just dig.

Alla studier är kostnadsfria om inget annat anges.  
Men studierna kostar pengar. Du får gärna bidra  
med ett bidrag via SWISH 123 173 33 85 eller  
genom att bli månadsgivare med valfritt belopp  
(mejla malmo@vansterpartiet.se).

xxx  |  xxxxx
Kamp och bildning                                                       VÄNSTERPARTIET MALMÖS STUDIEPROGRAM
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Vänsterpartiet arrangerar under hösten olika former av studier för nya medlemmar
Ny inom Vänstern: Introduktionsträff
Ny inom Vänstern: Studiecirkel
Ny inom Vänstern: Halvdagskurs

Vill du kan du också ta en egen fika med aktivister i Vänsterpartiet för att hitta rätt.  
En bra start för dig som vill veta vad vänstern i Malmö är, hur vi arbetar och hur du kan engagera dig. 
Oavsett om du är ny eller nygammal medlem som vill komma in i matchen igen.
Kontakta Anders Neergaard (neergaard.anders@gmail.com), sammankallande i studieutskottet.

För nya medlemmar

Ny inom vänstern:  
Introduktionsträffar 
För dig som är nyfiken på att veta vad Vänsterpartiet Malmö 
är, vilka frågor vi arbetar med och vad du kan engagera dig i. 
●  Måndag 14/9, kl. 18.30-20.00
●  Måndag 28/9, kl. 18.30-20.00
●  Måndag 12/10, kl. 18.30-20.00
●  Måndag 26/10, kl. 18.30-20.00
●  Måndag 9/11, kl. 18.30-20.00
●  Måndag 9/11, kl. 18.30-20.00
●  Plats:  Vänsterns hus,  

vill man ha en digital zoom-träff, kontakta Anders 
Neergaard (neergaard.anders@gmail.com).

Ny inom vänstern:  
Studiecirkel 
Strålande att du har gått med i Vänsterpartiet. Du behövs  
och är varmt välkommen. I denna studiecirkel träffar du 
andra nya medlemmar och lär dig mer om vad Vänster partiet 
vill. Under två träffar ses vi och pratar dels politik med ut-
gångspunkt i partiets ideologiska idéer, dels aktivism och hur 
vi kan förändra samhället. Vi lyssnar, diskuterar och lär oss 
mer ihop. Inga förkunskaper krävs. 

Cirkel 1: 
●  Onsdagar 7/10, 14/10, 21/10, kl. 18.30-20.30
●  Plats: Vänsterns hus 

Cirkel 2: 
●  Torsdagar 12/11, 19/11, 26/11, kl. 18.30-20.30
●  Plats: Vänsterns hus 

Ny inom vänstern:  
Halvdagskurs 
En snabbkurs för dig som är ny eller nygammal medlem där 
vi på en hel eftermiddag går igenom Vänsterpartiets grund-
läggande ideologi och politik. Berättar om vår organisation 
och hur just du kan aktivera dig och göra en insats för ett 
bättre Malmö och en bättre värld. Vi ordnar två tillfällen 
under hösten. NYTT under hösten är att Så Funkar Det, över-
går till studier med fokus på Solidaritetskampanjen under 
eftermiddagen. Det är fristående delar

Halvdagskurs 1
●  Lördag 24 oktober, kl. 12.00-16.00
●  Plats: I Malmö (exakt var meddelas innan kurserna) 
Innehåll
●  Ny inom vänstern

Halvdagskurs 2
●  Söndagen den 22 november 
●  Plats: I Malmö (exakt var meddelas innan kurserna) 
Tid och innehåll
●  Ny inom vänstern, kl. 9.30-12.30
●  Solidaritet – i välgång och kris, kl. 13-16

Kursledare: Miranda Borgkvist, Lisa Claesson, Anders  
Neergaard.

Anmälan 
Anmälan till träffarna för nya medlemmar är ej nöd-
vändigt, men anmäl dig gärna på Zetkin eller meddela om 
du kommer på malmo@vansterpartiet.se

Höst 2020   |  Studieprogram
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Solidaritet är det finaste som 
finns, och det blir aldrig omodernt! 
I höst lyfter vi att solidaritet  
behövs – både i välgång och kris. 
Vi visar på alternativ och handling.

I verksamhetsplanen för partifören-
ingen slog vi fast att vi under hösten, 
gemensamt i hela partiföreningen ska 
jobba utifrån ett övergripande politiskt 
tema. Vi ser stora vinster med detta sätt 
att arbeta och kunna koppla kommun-
politik och utskott och grupper när-
mare varandra. Det är även ett sätt att 
samla partiföreningen och det görs med 
vetskapen att vår storlek är en styrka 
och att vi tillsammans kan göra reell 
skillnad. Detta tema är i år: Solidaritet - 
i välgång och kris.

I dessa tider av pandemi, hot mot 
arbetsrätten, lovord till marknadshy-
ror och en fortsatt privatiseringshets. 
I dessa tider har vi, och många runt 
om, visat att ett samhälle är starkare 
och bättre när vi är solidariska. Vi har 
sett personer handla åt grannar de inte 
kände innan, knåpat ihop skyddsvisir 
och lagat en extra portion mat till den 
som ej har eller hinner. Vi såg personer 
som kämpade mot rasism, för en bättre 
arbetsmiljö och mot försämringar i 
arbetsrätten och organiserade sig i sitt 
område mot marknadshyror och utför-
säljningar. Det är detta, solidaritetens 
kraft, vi tar fasta på under hösten!

Föredrag:  
Vad är solidaritet?
Vi sammanfattar höstens tema och 
diskuterar vidare.
●  Onsdagen den 9/12 
● Tid och plats meddelas senare

Genom att tillsammans undersöka 
både filosofiska, praktiska och 
samhälleliga frågor får vi en dju-
pare förståelse av vänsterpolitik, 
skolar oss i aktivism och lär sam-
tidigt känna kamrater med andra 
erfarenheter än en själv. 

Är du intresserad av att organisera en 
studiecirkel är du välkommen att ta 
kontakt med studieutskottet, genom 
Anders Neergaard (neergaard.anders@
gmail.com, 0708-183196). Alla cirklar 
är kostnadsfria men antalet platser är 
ofta begränsade. Glöm därför inte att 
anmäla dig. Du kan anmäla dig till an-
svariga för studiecirkel (se under varje 
studiecirkel), eller på vmalmo.se/zetkin 
eller malmo@vansterpartiet.se eller på 
telefon 040-96 64 67.

Studiecirklar

Vänsterpartiet Malmös höstkampanj: 

Solidaritet – i välgång 
och kris

Marxism, intersektionalitet och solidaritet
●  Tisdagen den 3/11, kl. 18-20:  Marxism och solidaritet 
●  Tisdagen den 10/11, kl. 18-20: Marxism, feminism och solidaritet
●  Tisdagen den 17/11, kl. 18-20: Marxism, antirasism och solidaritet
●  Tisdagen den 24/11, kl. 18-20: Marxism, miljö och solidaritet

Att skriva för solidaritet och social förändring
●  Träff 1: söndagen den 27/9, kl. 16-18
●  Träff 2: söndagen sen 18/10, kl. 16-18
●  Träff 3: söndagen den 15/11, kl. 16-18
●  Träff 4: söndagen den 29/11, kl. 16-18

Träffarna i studiecirkeln ”Att skriva för solidaritet och social förändring”  
kommer att ta upp hur vi kan skriva alltifrån skönlitterärt, serieteckningar,  
analyser, debattartiklar, insändare, motioner mm. Mer information  
kommer på hemsidan.
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Antirasistiska utskottet  
(ARU)
Antirasistiska utskottet träffas i regel andra söndagen  
i månaden kl. 16 på Vänsterns Hus. Inbokade möten under 
hösten är:
●   Söndagen den 11/10, kl. 16.00
●   Söndagen den 8/11, kl. 16.00
●   Söndagen den 13/12, kl. 16.00
Kontaktperson för antirasistiska utskottet: Anders  
Neergaard (neergaard.anders@gmail.com) 

Studiecirkel: Att hantera rasism i  
vardagen
●    Träff 1: 21/9, kl 18-20: Samtal med brottmålsadvokat  

Patricia Olsson Escalante
●    Träff 2: 19/10, kl 18-20: Om rasistiska makttekniker
●    Träff 3: 19/11, kl 18-20: Om antirasistisk mobilisering/stöd
●    Träff 4: 14/12 (el 7/12), kl 18-20:  

Avslutande seminarium och workshop om för att ta fram 
ett antirasistiskt ”haffa kort”.

Cirkeln riktar sig till
●   de som drabbas av rasism
●   de som upplever att de rasifieras
●   övriga i mån av plats/möjlighet
Mötesform, hybrid (dvs IRL och zoom) Anmälan till: Anders 
(neergaard.anders@gmail.com, 0708-183196)-
  
Vi planerar därutöver
●   Antirasistiska filmer

●    Föredrag: bland annat om klass och rasifiering
●    9/10: Medverka i minnesdagen för Årsdagen för slaveriets 

avskaffande
●    9/11: Organisera minnesmanifestation för november-

pogromerna

Arabiska vänstern
Arabiska vänstern träffas i regel första tisdagen i månaden  
kl. 18:30 på Vänsterns Hus. Inbokade möten under hösten är:
●   Tisdagen den 6/10 kl 18:30
●   Tisdagen den 3/11 kl 18:30
●   Tisdagen den 1/12 kl 18:30

Studie och diskussions cirkel:  
”Kvinnor, brodera och kultur”
Vi bjuder in kvinnor i partiet till fem träffar där de lär sig bro-
dera och deltar och diskuterar kultur. 
●   Torsdag den 15/10, kl. 18 -20
●   Torsdag den 22/10, kl. 18 -20
●   Torsdag den 29/10, kl. 18 -20
●   Torsdag den 5/11, kl. 18 -20
●   Torsdag den 12/11, kl. 18 -20
●    Lördagen den 21/11, kl. 17-19:  

Avslutning med utställning 

●    Söndagen den 29/11: Uppmärksamma den internationella 
solidaritetsdagen med palestinska folket

Kontaktperson för Arabiska vänstern:
Sabrin Högelius (sabrinhogelius@gmail.com)

Studier, möten och  
aktiviteter av utskott 
och arbetsgrupper
Glöm inte att aktivera dig i några av vänsterpartiet 
Malmös tematiska utskott, eller geografiskt organi-
serade stadsdelsgrupper. Du hittar information om 
träffar på http://www.vmalmo.se/aktuellt/kalendarium/ 
eller vår facebooksida: Vansterpartietmalmo

Under hösten arrangerar Vänsterpartiet, dess ut-
skott, arbetsgrupper och stadsdelsgrupper föredrag 

på aktuella teman. Här nedan listas redan klara  
föredrag, håll utkik på vänsterpartiet Malmös  
hemsida www.vmalmo.se/aktuellt/kalendarium/,  
facebook: Vansterpartietmalmo och Zetkin för fler 
spännande aktiviteter. 

Alla föredrag är öppna och gratis, med kaffe  
och kakor.
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Bostadspolitiska utskottet 
(BUS)
●    Tisdag 6 okt kl. 18.30 Tema: Delrapport ”MALMÖ 2040”
Hur kan Malmö se ut i framtiden? Hur bör Malmö se ut i 
framtiden?

Bostadspolitiska utskottets arbetsgrupp rapporterar från 
arbetet.

”Genom att fundera över hur vi vill att det ska se ut i fram-
tiden ger det oss verktyg att ta oss dit. Genom att konkretisera 
en framtidsbild blir ideologiska ställningstaganden tydliga 
och det utopiska tvingas slåss med det pragmatiska.”

Mötet sker via Zoom och ”live” för den som vill. 

●    Tisdag 3 nov kl. 18.30 Tema: Ej klart.
Bostadspolitik i Malmö, V-kongressen och  
bostadspolitiken mm.

 
●    Tisdag 8 dec kl. 18.30 Tema: Ej klart.
Bostadspolitik i Malmö mm.

BUS planerar även ett antal ”externa” besök och möten paral-
lellt med utskottsmöten. Planerat men utan fastställda datum:
– Varvsstaden 
– Kollektivhuset Röda Oasen
– Rosengårdsfastigheter 
– Riksbyggen om upplåtelseformer 

Två arbetsgrupper är igång och fler planeras:
– Malmö 2040
– MKB och självförvaltning

Intresserad? 
För mer information om bostadspolitiska utskottet  
kontakta Mats Billberg Johansson, sammankallande:  
mats@billbergjohansson.se eller 0708-848055.

Fackliga utskottet
Program för den fackliga vänsterskolan under hösten 2020 
(Patrik Strand patrik.strand@vansterpartiet.se)
●    14 oktober   

Hur bildar vi opinion för löntagarperspektivet?  Hur kan 
vi lokalt bidra till opinionsbildningen via exempelvis 
fackförbundspress och sociala medier för att stärka lön-
tagarperspektivet utifrån vart vi själva finns och verkar? 
Och hur tar vi knepiga diskussioner i fikarummet?

●    11 november   
Vad är alternativet till marknadsutsättningen av den  
offentliga välfärden? Hur fungerar konkurrensutsättningen 
av välfärden? Vilka förutsättningar skapar modellen  
New Public Management? Vi får en genomgång av hur 

dagens upphandlingssystem fungerar, men också insikt i 
alternativa modeller.

●    25 november   
Rekryterings- och organiseringsmetoder Hur bygger vi en 
starkare fackföreningsrörelse och ett större vänsterparti? 
Här får vi ta del av nya erfarenheter av facklig organi-
sering och medlemsrekrytering i de nordiska länderna: 
Vilka fackliga organiseringsmetoder fungerar? Och hur 
kan vi omsätta framgångsrika erfarenheter för att stärka 
det lokala facket? Hur hänger det ihop med byggandet av 
ett starkare vänsterparti

●    Facklig träff för nya medlemmar och sympatisörer i höst. 
Datum ej satt.

●    Särskild grundcirkel för kvinnor.  
Datum ej satt.

●    Temamöten en gång i månaden.  
Datum ej satt.

För mer information, kontakta Patrik Strand  
(patrik.strand@vansterpartiet.se).

Feministiska utskottet 
Vi planerar just nu höstens aktiviteter! 

Vi gör många roliga saker i utskottet, dels större event som 
8:e mars och feministisk festival, men också lite vanligare 
kaffe och politik-pass, pop up-bokhandel, deltagande i de-
monstrationer med vänskapsorganisationer, läsecirklar och 
föredrag internt i partiföreningen. Ibland samordnar vi saker 
med till exempel miljöutskottet inom Vänsterpartiet Malmö. 

Vad vi hittar på styrs helt och hållet av oss som är aktiva 
inom utskottet, så det är helt fritt fram att komma med idéer 
och förslag! 

Vi har inte satt några datum för höstens möten än, men det 
kommer att komma upp på vår facebooksida (där man också 
kan dela artiklar, diskutera, se vad som händer och hitta  
andra inom utskottet!) 

Den hittar du här: https://www.facebook.com/
groups/337557566310764. Vi informerar också om våra  
möten på V Malmös hemsida och i Zetkin.

Vill du veta mer, kontakta Miranda Borgkvist  
(miranda.borgkvist@malmo.se)  

Miljöutskottet 
Miljöutskottet planerar en introducerande studiecirkel till 
miljö och klimat, där aktiva i utskottet ansvarar för enskilda 
pass.

För mer information, kontakta Balthazar Mandahl Forsberg  
(balthazar.mandahl.forsberg@gmail.com)
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Socialpolitiska  
utskottet
Socialpolitik är ett brett fält, som vi under hösten 2020  
hoppas utforska genom en studiecirkel på sex träffar. 

Vi lyfter olika teman under kursens gång: välfärden; social 
geografi; delaktighet, aktörskap och demokrati; hemlöshet 
och hälsa. 

Studiecirkeln ämnar att vi tillsammans – genom studie-
besök, föreläsningar, litteratur och diskussion – utforskar 
socialpolitik som ett samhällsbegrepp. Vi kommer också att 
exemplifiera metoder för hur vi i fortsättningen kan arbeta 
med socialpolitik. 

Studiecirkeln avslutas med att vi tillsammans skriver ihop 
en plan för V Malmös socialpolitiska utskott, som får en  
återstart till våren 2021. 

 Studiecirkeln är öppen för alla, men speciellt välkomna  
är ni som är intresserade av att i framtiden ingå och arbeta 
med socialpolitiska utskottet. Det finns begränsat antal  
platser, först till kvarn gäller.

Socialpolitiska studiecirkeln är kl 18.30 – 21.00  
på följande datum:
●   5 oktober (Intro. Tema: Vad är socialpolitik?)
●   19 oktober (Välfärd och hemlöshet)
●   2 november (Demokrati och delaktighet)
●   16 november (TBA)
●   30 november (Socialpolitik och hälsa)
●   14 december (Kursavslutning och reflektion)

OBS! Denna studiecirkel är redan fullbokad med deltagare. 
Men du kan anmäla ditt intresse för reservplats eller övrig 
intresseanmälan till maria.aspman@gmail.com 

Vill du veta mer, kontakta Maria Hansson Aspman,  
sammankallande (maria.aspman@gmail.com) 

Vänsterns bokcirkel
Bokcirkeln träffas första måndagen i månaden och diskute-
rar en skönlitterär bok som vi har läst, vi turas om att välja 
böcker. Vi läser allt, från klassiker från alla världsdelar till det 
mest moderna, svårt och lätt. 

Alla får komma till tals när vi pratar om boken vi har läst. 
Nästan alltid blir deltagarna förvånade över vad andra  
deltagare har sett i boken och vad de tycker, så cirkeln är  
ett bra och roligt sätt att förstå och få fler och djupare  
upplevelser av böcker.

●   Måndagen den 5/10, kl. 18.00 – 20.15
●   Måndagen den 2/11, kl. 18.00 – 20.15
●   Måndagen den 7/12, kl. 18.00 – 20.15

Vill du veta mer, kontakta Eva Svegborn  
(esvegborn@hotmail.com) 

En röd tråd i kampen för ett  
rättvisare samhälle är vikten av 
analys och vikten av aktivism. 

Är det möjligt att tänka sig kritiken av 
kapitalismen och kampen för socialism 
utan tänkare som Karl Marx och Rosa 
Luxemburg? Är det möjligt att tänka 
sig kritiken av patriarkatet och kampen 
för feminism utan Simone de Beauvoir 
och Chandra Mohanty? Är det möjligt 
att tänka sig kritiken av rasism och den 

antirasistiska kampen utan Ambalava-
ner Sivanandan och Angela Davis? Är 
det möjligt att tänka sig ekosocialism 
utan Carolyn Merchant och John Bel-
lamy Foster? 

Vänsterpartiets och vänsterns projekt 
för rättvisare samhällen kräver både 
teori och praktik – det är därför studier 
är så viktiga.

Vi hoppas att du ska hitta något in-
tressant i studiefoldern, men också att 
du ska se den som inspiration för vidare 

studier. Det innebär också att vi så 
mycket som möjligt stödjer initiativ till 
fler föredrag, studiecirklar etcetera.

Har du en idé?
Är du sugen?
Kontakta då studieutskottet ( just nu 

Miranda Borgkvist, Lisa Claesson och 
Anders Neergaard). Du når oss lättast 
på malmo@vansterpartiet.se (040-96 
64 67) och neergaard.anders@gmail.
com (0708-183196). 

Häng med!!

Utan studier ingen samhällsförändring!
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I denna kalender ser du en  
sammanställning över Vänster-
partiet Malmös studiestarter, 
föredrag, möten med mera, under 
hösten. Alla studier är i Malmö  
om inte annat anges. 

Se i programmet för närmare in-
formation om respektive aktivitet. 
Håll dig uppdaterad om tider, plat-
ser och förändringar på hemsidan 
vmalmo.se och genom Zetkin

SEPTEMBER
21/9  kl. 18–20. Träff 1, Antirasistisk  
studiecirkel: Att hantera rasism i vardagen

27/9  kl. 16–18. Träff 1: Att skriva för  
solidaritet och social förändring

28/9  kl. 18:30–20. Ny inom vänstern: 
Introduktionsträff 

OKTOBER
5/10  kl. 18.00–20.15. Vänsterns bokcirkel

6/10  kl. 18.30. Delrapport ”Malmö 2040” 
Bostadspolitiska utskottet

7/10  kl. 18:30–20:30. Ny inom vänstern:  
Studiecirkel 1: Träff 1

9/10  Medverka i minnesdagen för  
Årsdagen för slaveriets avskaffande

11/10  kl. 16.00. möte Antirasistiska 
utskottet

12/10  kl. 18:30–20. Ny inom vänstern: 
Introduktionsträff 

14/10  kl. 18:30–21. Hur bildar vi opi-
nion för löntagarperspektivet? (Fackliga 
utskottet)

14/10  kl. 18.30–20.30. Ny inom vänstern:  
Studiecirkel 1: Träff 2

15/10  kl. 18–20. Studie o diskussions-
cirkel: ”Kvinnor, brodera och kultur”, 
Arabiska vänstern

18/10  kl. 16–18. Träff 2: Att skriva för 
solidaritet och social förändring

19/10  kl. 18–20: Träff 2, Antirasistisk  
studiecirkel: Att hantera rasism i vardagen

21/10  kl. 18.30–20.30. Ny inom vänstern:  
Studiecirkel 1: Träff 3 

22/10  kl. 18–20. Studie o diskussions-
cirkel: ”Kvinnor, brodera och kultur”, 
Arabiska vänstern

24/10  kl. 12–16. Ny inom vänstern:   
Halvdagskurs 

26/10  kl. 18:30–20. Ny inom vänstern: 
Introduktionsträff 

29/10  kl. 18–20. Studie o diskussions-
cirkel: ”Kvinnor, brodera och kultur”, 
Arabiska vänstern

NOVEMBER
2/11  kl. 18.00–20.15. Vänsterns bokcirkel

3/11  kl. 18–20. Studiecirkel träff 1:  
Marxism och solidaritet 

3/11  kl. 18.30. Bostadspolitiska utskottet. 
Tema: ej klart

5/11  kl. 18–20. Studie o diskussions-
cirkel: ”Kvinnor, brodera och kultur”, 
Arabiska vänstern

8/11  kl. 16.00. Möte Antirasistiska  
utskottet

9/11  Minnesmanifestation för november-
pogromerna (kristallnatten)

9/11  kl. 18:30–20. Ny inom vänstern: 
Introduktionsträff 

11/11  kl.18:30–21. Vad är alternativet till 
marknadsutsättningen av den offentliga 
välfärden? (Fackliga utskottet)

10/11  kl. 18–20. Studiecirkel träff 2: 
Marxism, feminism och solidaritet

12/11  kl. 18–20. Studie o diskussions-
cirkel: ”Kvinnor, brodera och kultur”, 
Arabiska vänstern

12/11  kl. 18.30–20.30. Ny inom vänstern:  
Studiecirkel 2: Träff 1 

15/11  kl. 16–18. Träff 3: Att skriva för 
solidaritet och social förändring

17/11  kl. 18–20. Studiecirkel träff 3: 
Marxism, antirasism och solidaritet

19/11  kl. 18–20. Träff 3: Antirasistisk  
studiecirkel: Att hantera rasism i vardagen 

19/11  kl. 18.30–20.30. Ny inom vänstern:  
Studiecirkel 2: Träff 2

21/11  kl. 17–19. Avslutning med ut-
ställning: ”Kvinnor, brodera och kultur”, 
Arabiska vänstern 

22/11  kl. 9:30–12:30. Ny inom vänstern:   
Halvdagskurs 

22/11  kl. 13–16. Solidaritet – i välgång 
och kris: Halvdagskurs 

24/11  kl. 18–20. Studiecirkel träff 4: 
Marxism, miljö och solidaritet

25/11  kl. 18:30–21. Rekryterings- och 
organiseringsmetoder. Fackliga utskottet

26/11  kl. 18.30–20.30. Ny inom vänstern:  
Studiecirkel 1: Träff 3

29/11  kl. 16–18. Träff 4: Att skriva för 
solidaritet och social förändring

29/11  Uppmärksamma internationella 
solidaritetsdagen med palestinska folket

DECEMBER
7/12  kl. 18.00–20.15. Vänsterns bokcirkel 

8/12  kl 18.30. Bostads politiska  
utskottet. Tema: ej klart

9/12  Temat solidaritetskampanj:  
Vad är solidaritet? 

13/12  kl. 16.00. Möte Antirasistiska 
utskottet

14/12  kl 18–20. Träff 4, Antirasistisk  
studiecirkel: Att hantera rasism i  
vardagen, avslutande seminarium och 
workshop

Kalendarium

   

Kamp och bildning                                                    VÄNSTERPARTIET MALMÖS STUDIEPROGRAM



Kvarnby Folkhögskola  |  Studier

 FOLKVILJAN • NR 3 2020

   

Utländska akademiker 
har fått bättre möjlig-
heter att kunna fortsätta 
sina akademiska studier 
vid svenska högskolor 
och universitet. 
Flyktingar och migranter 
kan förbereda sig för  
studier på Kvarnby 
sedan höstterminen 2019. 

Då startade en särskild högskoleförbe-
redande kurs för just utländska akade-
miker på Kvarnby folkhögskola i Malmö 
– även kallad den breda vänsterns 
folkhögskola.

Nyligen startade höstterminen på 
folkhögskolan. På grund av Coronapan-
demin bedrivs undervisningen både 
på distans och i klassrum, uppdelat 
efter ett särskilt schema. Under senare 
halvan av vårterminen fick all undervis-
ning bedrivas på distans. 

När Folkviljan besöker skolan är det 
klassrumsundervisning för just akade-
mikerna.

– Bakgrunden till att Kvarnby in-
stiftade en kurs för akademiker är att 
folkhögskolorna inte tidigare kunnat er-
bjuda denna typ av undervisning. Aka-
demiker som avslutat sin SFI-kurs har 
varit hänvisade till Komvux, berättar 
Oscar Schön, en av lärarna på Kvarnby. 

Kursen fokuserar, enligt skolans 
kursinformation på sin hemsida, på 
ämnet svenska som andraspråk, men 
i studieprogrammet ingår också pass 
i svensk samtidshistoria, akademiskt 
skrivande på svenska samt tema- och 
projektarbeten.

Det innebär att kursdeltagarna läser 
grundkursen som följer efter SFI, 

svenska 1 och svenska 2 samt engelska.
–  I praktiken kan man säga att kursen 

är högskoleförberedande och tempot 
är högre och studietekniken bättre då 
deltagarna har större studievana än 
deltagarna i allmän kurs, säger Oscar 
Schön.

Den allmänna kursen som Oscar 
Schön nämner är en kursinriktning som 
är gemensam för landets folkhögskolor. 
Den är till för deltagare som saknar 
gymnasiekompetens. Den särskilda 
kursen, som den akademiska, har ett 
högre mål. 

För att bli antagen till kursen måste 
den sökande kunna visa intyg på avkla-
rade SFI-studier samt intyg eller betyg 
på tidigare akademiska studier. 

Höstens kurs har lockat ett tjugotal 
deltagare. Flera av dem har fått vetskap 
om kursen genom arbetsförmedlingen, 
någon har sökt själv och någon har 
hittat kursen genom att googla efter 
möjliga utbildningsvägar.  

– Många utländska akademiker läser 
SFI, svenska för invandrare, på Kvarn-
bys skola i Gullvik i Malmö, säger sko-
lans rektor Henning Süssner Rubin. Här 
fanns då, av en slump, många turkiska 
akademiker som var nästan klara med 
SFI-kursen. De var organiserade och 
diskuterade med skolledningen om hur 
de ville fortsätta sina studier. 

Tidigare hade Lunds universitet be-
drivit svenskundervisning för utländska 
akademiker och det blev förebilden för 
hur Kvarnby folkhögskola byggde upp 
sin akademikerkurs

Kursdeltagarna har en mycket varie-
rande bakgrund. 

Här finns exempelvis en student i 
konfliktforskning, en barnmorska från 
Afghanistan, en översättare från Ukrai-
na, två jurister, varav den ena kommer 
från Pakistan och den andre från Syrien, 
för att nämna några av dem.

Även om de flesta kursdeltagarna 
förbereder sig för fortsatta akademiska 
studier i Sverige står juristerna inför 
en svårare utmaning. Den juridiska 
utbildning de fått i sina hemländer är 
inte tillämpbar i Sverige beroende på de 
stora skillnaderna i lagsystemen. De kan 
inte bygga på sina tidigare studier med 
andra ord. 

Men det är inte bara de utländska 
akademikerna som läser den högskole-
förberedande kursen. 

– Kvarnby har nu gjort om en annan 
allmän kurs till högskoleförberedande. 
Tanken är att den ska bli en systerverk-
samhet till akademikerkursen där vi 
också kan ha en gemensam undervis-
ning med bland annat seminarier för 
båda grupperna tillsammans, säger 
rektorn. 

– Då kan de utländska deltagarna göra 
den gemensamma kursen mer akade-
misk och höja tempot i undervisningen.  

Text: Lasse Hansson 

Student efter SFI 

Oscar Schön, lärare på Kvarnby  
folkhögskola.
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”... kursen är högskoleförbere
dande och tempot är högre och 
studietekniken bättre då delta
garna har större studievana än 
deltagarna i allmän kurs”
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Kurs för nya medlemmar
Är du ny i Vänsterpartiet?  
Har du varit med ett tag men känner  
att du vill veta mer om Vänsterpartiets 
ideologi och organisation?
Det här är kursen för dig!
Tillsammans kommer vi att gå igenom Vänsterpartiets ideologi och  
organisation. Genom föreläsningar och diskussioner kommer vi att  
besvara de frågor och funderingar som finns. Hela kursen är digital  
och du kommer få tydliga instruktioner om hur det fungerar. 

Kursen riktar sig till medlemmar i Vänsterpartiet Skåne.  
Anmäl dig till: skane@vansterpartiet.se

När: Lördag 4 oktober kl 12:00-15:30
Var: online/zoom

Nyfiken på Marx?
På Vänsterpartiet Skånes hemsida finns 
studiematerial för er som vill bekanta er 
med marxismen och Karl Marx. 
Du hittar studiecirkelmaterial som introducerar marxismen och 
klassikern Kommunistiska manifestet med diskussionsfrågor till.  
Du hittar även aktuella videos och poddar. 
●   Är marxismen fortfarande aktuell? 
●   Hur kan det Marx skrev användas idag? 
●   Ta reda på det tillsammans med din partiförening! 
Mejla skane@vansterpartiet.se så får ni tillgång till materialet.

 

Styrelseutbildning
Vänsterpartiet Skåne har tagit fram  
en styrelseutbildning som syftar till att 
vässa och utveckla partiföreningars  
arbete och kommande verksamhet.
Utbildningen går igenom styrelsens roll i organisationen, mötesteknik, 
utåtriktat arbete, medlemsvård och mycket mer. Utbildningen består av 
sex olika träffar som sker på partiföreningsnivå. Tanken är att partifören-
ingar med hjälp av handlednings-manual ska kunna hålla i utbildningen 
som en studiecirkel utifrån de datum som passar just er partiförening. 

Mejla skane@vansterpartiet.se så får ni tillgång till materialet.

Studier 
för hela  
Skåne
vänstern

online

?


