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Stöd socialistiska stödfonden
Ge ett bidrag till kampen.
Eller varför inte bli månadsgivare?
Tack för ditt bidrag!
Fyll i medgivande på
vmalmo.se/du-behovs/skank-en-gava/
så ordnar vi resten.
Du kan också SWISHA valfritt belopp till
123 173 33 85
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Ledare

Ingen är fri förrän alla är fria
Den antirasistiska kampen är viktigare än någonsin!

S

verige är ett land som bär på ett
rasistiskt och historiskt arv som
knyter an till dagens rasistiska
strukturer. Realiteten är att ursprung
spelar roll i dagens Sverige och har gjort
så i hundratals år. Precis som synen på
icke-vita lever kvar i form av strukturell
rasism, lever traumat kvar i de minoriteter som utsätts. Utsattheten överförs
från generation till generation.
Sverige är ett land vars samhälle bygger på ett system som reproducerar en
systematisk och strukturell rasism som
drabbar och avhumaniserar minoriteter
på grupp- och individnivå.
Sverige är ett land som vill stänga
dörren mot människor på flykt för att
delar ur majoritetsbefolkningen värderar kapitalismen före människoliv.
Sverige är ett land där delar av
befolkningen har röstat fram rasister
och nationalister till maktpositioner i
samband med de senaste valen.
Det har lett till en normalisering av
rasism både inom parlamentarismen
och i resten av samhället.

pandemier och det är i den kontexten
vi måste förstå att den antirasistiska
kampen är viktigare än någonsin!
Normaliseringen av rasism har
krympt friheten och livsutrymmet i det
offentliga rummet för såväl icke vita
barn som för vuxna i Sverige.
Jag har personligen upplevt hur icke
vita barn så små som 2–3 år gamla
har utsatts för rasistiska skällsord
i samband med lek och skratt på en
badstrand.
Jag har fått höra hur ungdomar i Malmö har utsatts för rasistiska kränkningar och våld av individer i civilsamhället
såväl som av ordningsmakten.
Jag har fått uppleva och bevittna hur
vi med icke vita kroppar inte ges frihet
att använda våra traditionella kläder
utan att mötas av rasism och diskriminering.
De av oss som är minoriteter lever
i samma land som majoritetsbefolkningen, men på olika och sämre villkor
på grund av vårt ursprung, och det är
oacceptabelt.

Upplevelsen av rasism är verklighet i minoriteters vardag.
Faktum är att minoriteter i alla åldrar
missgynnas systematiskt inom alla
samhällssektorer. Listan över rasism
och diskriminering är oändlig. Rasismen skördar liv i likhet med andra

Praktisera solidaritet
Som antirasister måste vi alla praktisera solidaritet när vi ser hur minoriteters frihet och tillgång till mänskliga
rättigheter är under större hot!
Det ligger i vänsterrörelsens förmåga
och kraft att mobilisera för att vara en

Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa kommer att uppmärksamma
den 9 oktober och samtidigt fira att AFR har funnits i 10 år! Planeringen med aktiviteter på Panora är i full gång.
AFR hoppas också kunna genomföra Frihetsparaden. Då startar vi
klockan 15.00!

motpol till rasisterna och nationalisterna i samhället, inte minst inför valet
2022.
Den antirasistiska kampen handlar
om hur vi för den mot förtrycket på
samhällets olika nivåer. Minoriteters
liv har betydelse- och värde – vi är
likvärdiga majoritetsbefolkningen.
I kampen ska vi lyssna till minoriteter, synliggöra utsatthet, behov och
rättigheter. Vi ska kämpa för en politisk
förändring som leder till ett samhällskifte! Tillsammans ska vi mobilisera i
solidaritetens namn!
Tillsammans är vi starka och för kampen för ett antirasistiskt, feministiskt,
socialistiskt och grönt samhälle som
bygger på jämlikhet och jämställdhet.
Ingen är fri förrän alla är fria!
Maria Dexborg,
ordförande Vänsterpartiet Malmö
och vice ordförande Afrosvenskarnas
Forum för Rättvisa

Följ oss på AFR:s Facebooksida och Instagram @frihetsparaden.
FOLKVILJAN
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Beskrivning | Ämne

nder sommarmånaderna
har Vänsterpartiet Skåne
fått över 700 nya medlemmar. Därmed är vi över 3800
vänsterpartimedlemmar i Skåne.
Varför växer Vänsterpartiet så
mycket just nu, Umihana Rasovic,
distriktsordförande för Vänsterpartiet Skåne?
– Jag tror att vi växer för att vi har visat
att vi håller vad vi lovar. Folk är trötta
på signalpolitik och tomma löften. Vi
har stoppat införandet av marknadshyror och sett till att det går mer pengar
till välfärden.

Tillsammans ska vi bygga
en starkare vänster!
– Vår politik berör många människors vardag. Många känner igen sig i
de problem vi beskriver: hyror, jobb,
sjukförsäkringen, skolan, miljön,
anställningstryggheten och A-kassan.
Man ser att vi är principfasta, tydliga
och presenterar lösningar.
– Men vi hade inte lyckats växa så
mycket om det inte var för alla de
medlemmar som bidrar till att sprida
Vänsterpartiets politik och på så sätt
inspirerar andra att hänga med.
Umihana Rasovic, distriktsordförande för Vänsterpatrtiet Skåne.

Foto: Naila Kasumovic

Vänsterpartiet
växer
så det knakar

Att medlemsantalet ökar innebär också att Folkviljans upplaga höjs rejält
och att många får tidningen för första
gången. Vad vill du säga till dessa våra
nya medlemmar och läsare?
– Först och främst: Varmt välkommen
till Vänsterpartiet!
Vi är oerhört glada över att ha fått
så många nya medlemmar och ska
göra vårt bästa för att ni ska känna er
välkomna. Tillsammans ska vi bygga
en starkare vänster! Snart går vi in i ett
valår. Vi har knappt tolv månader på oss
att göra Skåne och Sverige rödare och
bättre.
Vi har alla förutsättningar att ändra
den politiska kartan och alla kan bidra
med något.
Häng med, så ses vi i valrörelsen!
Olof Norborg
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Regionpolitiskt program | Region

Tag chansen att vara med och påverka

Delta i arbetet med ett
nytt regionpolitiskt program

O

m mindre än ett år är det
dags för val. Valrörelsen
har redan börjat.
Runt om i partiföreningarna
i Skåne drar alla förberedelser
igång. Det är dags att vässa
politiken, organisationen och
argumenten för att med en
stärkt opinion i ryggen vinna
valet 2022.
Och nu är det också dags att ta fram
ett nytt regionpolitiskt program. Ett
program som tar sikte på de kommande
åren, mot bakgrund av den tid vi lever
i, som har svar på hur vi vill bygga en
jämlik vård efter behov, en kollektivtrafik som rullar i hela regionen, en politik
för att stoppa klimatförändringarna.
Och samtidigt som det är val om
mindre än ett år så har vi under stora
delar av denna mandatperiod upplevt
en pandemi som har påverkat alla delar
av våra liv. I regionpolitiken har detta
varit tydligt.
Alliansen dra in turer
Kollektivtrafiken har tappat resenärer,
de som kan har arbetat hemma och
många har åter börjat köra bil till och
från jobbet för att undvika trängsel.
Alliansen i Region Skåne har dragit in
turer och fackföreningarna har fått ta
strider för rätten till en så smittsäker
arbetsmiljö som möjligt.
Sjukvården har under det senaste
dryga året fått ställa om för att möta
Covid-19. Tusen och åter tusentals
inställda operationer, personal som har
fått byta arbetsplats och arbetsuppgifter för att möta ett virus härjningar
som vi för mindre än två år sedan inte
visste fanns. Pandemin är inte över och
personalen i sjukvården sliter fortfaranFOLKVILJAN
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de i en arbetsmiljö som behöver stora
satsningar framöver.
Ökad psykisk ohälsa
Social distansering och att leva i ovisshet om var pandemin tar vägen har lett
till ökad psykisk ohälsa.
Pandemin har blottlagt sprickorna i
våra samhällen: hur klassamhälle och
ojämlikhet slår hårt, hur globala orättvisor sätter upp stora hinder i vägen för
en solidarisk pandemibekämpning, hur
privatiseringar och marknadslogik har
förhindrat och försvårat arbetet mot
pandemin.

Dags för oss att diskutera,
formulera och bestämma
oss för hur vi vill
driva regionpolitiken
Och samtidigt som världens blickar
fokuserats mot hur samhällen bäst
bekämpar denna pandemi har klimatkrisen fortsatt i oförminskad styrka.
I detta sammanhang är det dags för oss
att diskutera, formulera och bestämma
oss för hur vi vill driva regionpolitiken
under de kommande åren.
Öppna digitala medlemsmöten
Vänsterns lösningar bygger jämlikhet,
grundas i solidaritet och drivkraften
att utöka demokratin till att gälla fler
arenor av samhället och livet. Vilka
krav och vilken politik ska vi mobilisera
kring under de kommande åren för att
realisera vår politik? Vi i regiongruppen bjuder in till två öppna digitala
medlemsmöten för att diskutera vilka
regionpolitiska krav och målsättningar
vi bör lyfta fram under de kommande
fyra åren.
Det regionpolitiska programmet

Sara Svensson

kommer att tas fram i distriktet under
hösten och sedan kommer det finnas
möjlighet att motionera inför slutgiltigt
beslut på distriktsårskonferensen i vår.
De två digitala mötena är en uppstart av
arbetet med att revidera det regionpolitiska programmet.
Ta chansen och var med och påverka
från början!
Tisdagen den 5 oktober kl. 18-20:
öppet möte om regionpolitiska programmet – tema regional utveckling
Måndagen den 11 oktober kl. 18-20:
öppet möte om regionpolitiska programmet – tema sjukvård
Anmäl dig till Werner Petersson på
e-post Joacim.Petersson@skane.se.
Sara Svensson
Regionråd och gruppledare för
Vänsterpartiet i Region Skåne
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Utbildning | Vänsterns Akademi

Den övergick till distanskurs till 100
procent och sedan till 50-procentig
distanskurs.
Efter Förändra Världen startade ett
samarbete med socialdemokratiska
studentföreningen i Lund, LSSK, om
kursen Den Globala utmaningen 2001 –
2002.
Tanken var att få igång debatt och att
synliggöra folkbildningen genom att ge
struktur till undervisningen.
Unga kan få studiemedel
År 2008 startade Vänsterns Akademi
för att sätta fart på kurserna. En fördel
med systematiska termins–studier på
heltid är att unga kan få studiemedel.
Sedan något år tillbaka driver Akademin olika kurser i samverkan med skolans huvudmän. De olika organisationerna kan bestämma mål och innehåll
men ju mer hjälp Akademin ger, desto
mer folkbildningsmässig blir utbildningen. Så erbjuder Svensk-kubanska
föreningen i samarbete med Akademin
och kubanska universitet CSN-finansierade språkstudier i spanska på
Kuba. Kubavistelsen kan förlängas över
vintern med brigadarbete på ön.
Vänsterns Akademi har också sedan

Ny termin påVänsterns Akademi

F

ör den som är intresserad
av revolutionshistoria
erbjuder Vänsterns Akademi i höst två intressanta
distanskurser – en om spanska
inbördeskriget på 1930-talet
och en om Kuba – revolutionens
historia och samtid.

”För dig som har hjärtat till vänster ska
det vara möjligt att läsa helt individuellt på distans, att delta i seminarier på
hemmaplan eller att bilda studiegrupper som träffas regelbundet. Många av
våra kurser är samverkanskurser med
våra huvudmän och andra föreningar
som kan räknas till en bred vänsterrörelse. Kursutbudet varierar från termin
6

till termin.”
Så presenteras Vänsterns Akademi på
Kvarnby folkhögskolas hemsida.
Vänsterns Akademi är en gren av
Kvarnby folkhögskola i Malmö och
startade 2008. Andra grenar är idag
Serieskolan och Skrivarskolan. Folkhögskolan är ett barn av 1980-talets
Vpk där en grupp aktivister inledde
politiska studier och som 1999 blev ett
heltidsengagemang.
”Förändra Världen”
Kvarnby och Ung Vänster startade
2000 - 2001 heltidskursen Förändra
Världen. Rekryteringen av kursdeltagare gick via Ung vänster och fortsatte
fram till 2012. Förändra Världen gick
först som närvarokurs till 100 procent.

några terminer genomfört studier i
revolutionshistoria. Den ryska revolutionen och dess följder har gåtts
igenom, liksom den nedslagna revolutionen i Tyskland, vilket sammanföll
med minnesdagen av morden på Karl
Liebknecht och Rosa Luxemburg 1919.
Deltagarna beställde
Deltagarna på de tidigare revolutionskurserna har bokstavligen beställt höstens kurs om inbördeskriget i Spanien. I
höst går också kursen om den kubanska
revolutionen 1959 och dess utveckling
till idag. Båda dessa kurser har precis
börjat men det går fortfarande att
anmäla sitt intresse om sådant finns.
Lasse Hansson
NR 4 2021
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Gästkrönika | Utbildning

Folkviljans gästkrönika
Kvarnby folkhögskola i Malmö driver sedan 2018 Skrivarskolan, en arvtagare till den skrivarlinje som
tidigare fanns i Svalöv. På Kvarnby kan nu de med författarambitioner förverkliga sina drömmar och
fördjupa sig i skrivandets hantverk i flera år.
Folkviljan har bjudit in deltagarna på skrivarskolan att medverka med egna krönikor och först ut i
detta nummer är Nora Nordin som har tankar om ett SVT-program som kommer i höst.
Lasse Hansson

Panik i Könsrollsverksta’n

P

å SVT Play har höstens premiärer
presenterats med trailers och det
första jag lägger märke till är en
uppföljare till 2019 års julkalender Panik i tomteverkstan. För er som inte sett
den var den julkalendern överöst med
lika mycket julpynt som med förlegade
könsroller och destruktiva normer.
Av trailern att döma tycks fortsättningen bli detsamma. Kan vi verkligen
ironisera över patriarkatet för att
avskräcka våra barn från destruktiva
könsroller, eller borde vi bara börja visa
goda förebilder (även om de måste vara
helt påhittade)?

Det positiva i uppföljaren är att
tomtemor, som i julkalendern tog allt
känslomässigt och praktiskt ansvar för
både sina barn och tomtefar, har

Jag kan inte begripa hur
detta kan vara något annat än tragiskt år 2021
beslutat att skilja sig. Det negativa är att
all komik i serien fortfarande baseras
på tomtefars totala oförmåga att ta
hand om sig själv och sina barn.

Män som plötsligt blir ensamstående
och inte för sitt liv kan klara av att laga
mat, använda en tvättmaskin eller byta
blöjor har varit ett återkommande tema
för komik i film och serier, men jag kan
inte begripa hur detta kan vara något
annat än tragiskt år 2021?
Som satir för vuxna kan det möjligen
komma undan som en tragikomisk
skildring av heteroförhållanden, men
för barn blir det bara ett exempel i
mängden på något som befäster bilden
av fäder som frånvarande och inkompetenta.
Nora Nordin

Nora Nordin deltar
i Skrivarskolan på
Kvarnby folkhögskola, och är först
ut som Folkviljans
gästkrönikörer
FOLKVILJAN
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Skolan | Marknadsskolan ifrågasätts

Var växer nästa skola upp?
Det är höst och skolstart – och jämte eleverna står även friskolorna i startgroparna. Var växer
nästa skola upp? På vems bekostnad? Var finns de mest lönsamma eleverna? Folkviljan har talat
med skoldebattören Sten Svensson och ser fram mot höstens debatter om det fria skolvalet.

Ett aktiebolag sätter alltid
aktieägarnas, inte elevernas,
intressen i första rummet, säger Sten Svensson i Nätverket
för en likvärdig skola.

Allt fler ifrågasätter
marknadsskolan

D

et började så nätt med
löften om ett mer varierat
och rikare pedagogiskt
utbud.
Så tog aktiebolagen över.
Sedan dess har de svenska
skolresultaten störtdykt, och allt
fler börjar ifrågasätta marknadsskolan.
–Men då det började var vi inte tillräckligt vakna, säger Sten Svensson, tidigare
chefredaktör för Lärarnas tidning.
I dag är han verksam i Nätverket för
en likvärdig skola och en av många som
visat att skolpengen och det fria skolvalet styrt resurserna till medelklassen,
på bekostnad av familjer med sämre
förutsättningar.
8

–Det kanske tilltalar den som har
resurser och kunskaper att kunna välja
telefonbolag, skola och hela köret.
Och det är ju de väljarna som partierna
slagits om, påpekar Sten Svensson.

rensutsätta svensk skola.
–Det skedde utan att någon utredning
genomförts och i strid med de internationella erfarenheter som varnade för
ökad segregation, säger Sten Svensson.

Grundskolan
Den svenska, sammanhållna grundskolan genomfördes på sin tid i relativt
stor politisk enighet. I slutet av 80-talet
hade pendeln svängt. Dåvarande Folkpartiet gick ihop med Moderaterna med
”Ny start för Sverige”. Denna nystart
handlade om valfrihet, men också,
skrev man, att ”öppna för nyföretagande inom ett brett område”.
För arbetsköparna i nuvarande
Svenskt Näringsliv hade det varit
avsikten sedan länge. Och 1991 tog
regeringen Bildt beslut om att konkur-

Orättvis bild
Det skedde också mot bakgrunden av en
skoldebatt som beskrev en svensk skola
i förfall.
–Det var en djupt orättvis bild. Den
tidens internationella mätningar visar
att svenska elever hävdade sig väl. I
exempelvis läsförståelse tillhörde de
toppskiktet.
Men det var kommunaliseringen
av skolan som väckte större vrede i
lärarkretsar, minns Sten Svensson,
samtidigt som regeringen Perssons hårda sparbeting rev djupa sår i välfärden.
NR 4 2021

• FOLKVILJAN

Lund vill ändra skollagstiftningen | Skolan

Och de kritiska rösterna i den socialdemokratiska riksdagsgruppen nådde
aldrig den offentliga debatten.
Minskat stöd
På senare tid har stödet för marknadsskolan minskat.
–De som från början var nästan
religiöst övertygade om att den skulle
ge högre kvalitet har under 2000-talet
inte kunnat bortse från fallande skolresultat och minskad jämlikhet, säger
Sten Svensson. En del av dem skyller på
pedagogiken, men den totala uppslutningen börjar luckras upp.
Tillsammans med nationalekonomen
och förra moderata riksdagsledamoten
Anne-Marie Pålsson med flera har han
argumenterat för att få bort vinstintresset i skolan. Och med det menas
aktiebolagen.
Grundskolan, skriver de, ska enligt
lag vara likvärdig. Aktiebolags viktigaste uppgift är att ge vinst, och tvingas
därför begränsa antalet svagpresterande individer.
Ekvationen går inte ihop.
Text Per Längby

Möten om skolan i höst
19 september om likvärdigheten i skolan. I panelen Daniel Riazat, skolpolitisk
talesperson, Jenny Broman, kommunalråd för Vänsterpartiet i Göteborg och
ansvarig för skolfrågor, Lisa Stolpe, ledamot av grundskolenämnden i Malmö
och Fahimeh Nordborg, vice ordförande
i utbildningsnämnden i Trelleborg samt
en facklig representant från Lärarförbundet.
10 oktober med föreläsning av Marcus
Larsson från tankesmedjan Balans
och därefter samtal med Daniel Riazat,
Jenny Broman och Joel Nordström.
Planerad tid för båda mötena är 13-15
och livesänds på Vänsterpartiet Malmös
facebooksida: https://www.facebook.
com/Vansterpartietmalmo.
Håll utkik i kalendariet på
vmalmo.se/aktuellt/kalendarium/
efter uppdateringar.
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V-motion antagen i fullmäktige

Lund ska verka för
ändrad skollagstiftning
Med dagens lagstiftning missgynnas kommunala skolor
starkt genom att de inte får
ersättning för det ökade ansvar
som ligger på dem jämfört med
de privata skolorna. Framför allt
är det skyldigheten att alltid ha
beredskap för att kunna erbjuda
samtliga barn i kommunen plats i
skola som drabbar ekonomiskt.
Nu ska Lund efter att ha antagit en motion från Vänsterpartiet
arbeta för att lagstiftningen
kring detta ändras.
Vänsterpartiet Lund fick i juni igenom
en motion i Lunds kommunfullmäktige
om att Lund ska verka för lagstiftningen
ändras så att kommunala skolor ska få
ersättning för det ansvar som enbart
kommunala skolor har.
I dagens svenska marknadsskola är
det nämligen olagligt att ge kommunala
skolor ersättning för det ansvar som
enbart kommunala skolor har, trots att
dessa uppdrag kostar stora pengar år
efter år. Denna orättvisa är en viktig
förutsättning för att vinstdrivna skolor
ska kunna göra stora vinster.
Mer rättvist system
Den statliga offentliga utredningen
SOU 2020:28 ”En mer likvärdig skola
- minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” som släpptes i
april 2020 har utrett frågan och har
föreslagit ett mer rättvist system där
kommunala skolor inte missgynnas.
Utredningen konstaterar att det finns
skillnader i uppdrag mellan kommunala

och enskilda huvudmän.
Kommunala huvudmän har dels ett
myndighetsansvar som enskilda huvudmän inte har, dels ett ansvar för att se
till att det alltid finns plats i skolan för
barn i kommunen.
Kommunen har ett ytterst ansvar för
att tillhandahålla utbildning till alla
som har rätt till det och måste därför ha
en beredskap för variationer i elevunderlagets storlek. Exempelvis för att ta
emot elever som är nyinflyttade, som
väljer att sluta vid en fristående skola
eller för att en fristående aktör går i
konkurs.
Enskilda huvudmän kan neka
Det är också så att enskilda huvudmän,
till skillnad från kommunala, har
möjlighet att vid fler sökande än det
finns platser, neka elever plats vid en
skolenhet hos huvudmannen. Kommunen måste i dessa fall erbjuda eleven en
plats vid en annan kommunal skola.
Utredningen kommer fram till att den
faktor som har störst kostnadsmässig
betydelse till kommunernas nackdel är
den för att täcka upp för att kommuner
alltid måste kunna erbjuda plats i en
skola nära hemmet.
I utredningen har det arbetats fram
en modell för att uppskatta dessa merkostnader och där syns att kommunala
huvudmän under de senaste 20 åren
har haft merkostnader på i genomsnitt
drygt åtta procent till följd av sitt större
ansvar.
Det konstateras: “Dessa merkostnader ska enligt dagens regelverk inte
avräknas då kommunerna fastställer
bidrag till enskilda huvudmän.”
Jesper Sahlén
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Lynetteholmen

Den konstgjorda ön som bl
politisk vattendelare i Öre

E

fter flera decenniers
insatser har Öresund blivit
ett rent och levande hav för
fiske och rekreation – en utveckling som nu hotas när både
danska och svenska kommuner
vill expandera i Öresund.
De viktiga grunda bottnarna
i Öresund har minskat stadigt
under 200 år. Allt mer av städernas expansion tar havsområden
i anspråk för bostäder, industri
och infrastruktur. Bara på den
svenska sidan har Öresund fyllts
ut med minst 24 kvadratkilometer i modern tid.

Malmö fortsätter att planera för nya
utfyllnader av hamnen, nu med schaktmassor från anläggningen av nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund.
På den danska sidan planeras en jättelik
konstgjord ö, Lynetteholmen, på cirka
280 hektar för 35 000 boende i inloppet till Köpenhamns hamn.
Båda projekten kommer att påverka
Öresunds havsmiljö mycket omfattande.
Skarp kritik mot planerna
Vänsterpartiet har som enda parti
i Malmö krävt att planerna i Norra
hamnen avvaktar beslut i Mark- och
miljööverdomstolen innan planeringen
fortsätter. Nyligen riktade Vattenmyndigheten mycket skarp kritik mot
planerna men nonchaleras helt av de
styrande i Malmö och verksamheten
fortsätter.
Lynetteholmen-projektet hastades
igenom i danska Folketinget i juni i
10

år - trots massiv kritik från en mångfald
av experter. Miljökonsekvensbeskrivningen är dessutom bristfällig på flera
punkter.
Det sista ordet är dock inte sagt. Hanteringen strider klart mot EU:s direktiv
kring miljökonsekvensbeskrivningar:
Enligt EU ska prövningen omfatta hela
projektet – men i fallet Lynetteholmen
har man delat upp projektet i olika
delar för separat prövning. Folketingsbeslutet är därför överklagat till EU,
som enligt juridiska experter kommer
att underkänna miljöprövningen i linje
med tidigare prövningar.
Vänsterpartiets danska systerparti
Enhedslisten vill att planerna för

Lynetteholmen stoppas och att det blir
en fråga i höstens val i Danmark.
Frågan seglar också upp som en stor
vattendelare i kommunalvalet till fullmäktige i Köpenhamn i november, där
Enhedslisten kan göra stora framgångar
på sitt motstånd och kanske bli största
parti i fullmäktige.
Försämrar ekosystemet
Länsstyrelsen i Skåne har motsatt sig
att tillstånd lämnas för den danska
utfyllnaden och påpekar – med all rätt
– att utfyllnad och muddring inte bara
försämrar ekosystemen, det är helt
enkelt att ta bort miljö- och naturvärden för all framtid!
NR 4 2021
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Havsmiljön i Öresund | Debatt

livit
esund
Mats Billberg Johansson,
företrädare för
Vänsterpartiet i Tekniska
nämnden i Malmö Stad.

nu hotas av bland annat utfyllnaderna
av Malmö Hamn och Lynetteholmen.
Utfyllnader i Öresund är dyra
och oftast miljö- och klimatmässigt
tveksamma prestigeprojekt. Känsliga
kustområden på den danska sidan med

Till vår stora förvåning
nämns inte Östersjön, Öresund och Kattegatt – haven som binder
samman regionen – med
ett enda ord.

Öresund är med sitt unika biologiska
system ett mycket känsligt område. De
kustnära ekosystemen och i synnerhet
grunda kustnära områden är basen
för stora delar av havets produktivitet
och ekosystemtjänster, inte minst som
uppväxtområden för flertalet fiskarter.
Eftersom fisket på grund av långvarigt trålförbud är begränsat i Öresund
finns ett rikt marint djur- och växtliv,
framför allt norra Europas största sammanhängande musselbankar. Grunda
bottenområden med ålgräsängar är
viktiga uppväxtområden för fisk, kräftdjur och andra marina organismer
– med betydelse för hela sundets
ekosystem. Det är denna havsmiljö som
FOLKVILJAN
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upp till 14 meter djupa farleder planeras
nu att muddras och fyllas ut med fyra
miljoner ton sand från Köge Bukt och
Kriegers Flak. En dramatisk konsekvens
blir att den viktiga vattengenomströmningen till och från Östersjön begränsas märkbart.
I oktober förra året antogs inom
Greater Copenhagen-samarbetet en ny
grön omställningsplan. Till vår stora
förvåning nämns inte Östersjön, Öresund och Kattegatt - haven som binder
samman regionen - med ett enda ord.
Havsmiljöfrågorna har en tendens att
glömmas bort i den fysiska planeringen.
Det är dags att tänka om när det gäller
hur vi använder havets resurser och
ekosystemtjänster.

För att säkra en hållbar utveckling i
och kring Öresund krävs samarbete såväl mellan svenska och danska kommuner och myndigheter som med övriga
östersjöländer, näringsliv och andra
aktörer. Havet och dess kuststräcka ska
kunna nyttjas såväl för naturupplevelser
och fysisk aktivitet som för livsmedelsoch energiproduktion och hamnverksamhet.
Vilmer Andersen
Mats Billberg Johansson

Vilmer Andersen, företrädare för Vänsterpartiet i Regionala utvecklingsnämnden i
Region Skåne.
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Det svenska missnöjet

Väsentlig läsning för den som vill
förstå varför SD växer och frodas
hela Sverige, där Sverigedemokraterna
fick en hög andel röster i valet 2018.
Oavsett om det är små orter i
norra Sverige, som Ljusnarsberg i
Västmanland, eller Södra Holma och
Almgården i Malmö så beskrivs en
känsla av otrygghet, och av att ha blivit
bortglömd av resten av samhället. Det
är också vardagsproblem som att den
sista affären på platsen lagts ned och
timslånga resor till vården.

M

Bekväm förklaring
Mycket handlar förstås om invandring. Eftersom platserna valts med
andelen röster på SD som en av
faktorerna borde det inte vara en
överraskning, men det är ändå
slående hur många som verkar
ha köpt SD:s verklighetsbeskrivning. Det är en bekväm
förklaring: resurserna
som försvunnit beror på
invandrarna och inte på privatiseringar, skattesänkningar
och en stat som i hög grad blivit
ointresserad av glesbygd och
förorter, annat än när det är
skottlossning eller sprängningar. Men det är också en världsbild som grundar sig i reella
brister, med långa vårdköer och
statliga myndigheter som stängt
sina kontor.

Över 300 intervjuer
Boken bygger på över trehundra intervjuer gjorda på sex olika platser i Sverige, där personer fått svara på frågor om
sin vardag, vad som fungerar bra och
dåligt, och om media och politik. Det
är sex socialt utsatta orter spridda över

Tydligare alternativ
Även om de intervjuade är
anonyma och redogörelserna
bitvis ganska skissartade så
ger Det svenska missnöjet en
tydlig bild av hur många känner
sig i de här områdena som
oftast reduceras till klichéer.
Det är också tydligt att många
gett upp hoppet om politik,
och om vänstern ska kunna nå
de här grupperna behövs ett
tydligare alternativ som visar

Det svenska missnöjet
Johanna Lindell och Lisa Pelling
Bokförlaget Atlas
ånga gör anspråk på att vara
uttolkare av folkets röst,
men i de flesta fall är det inte
baserat på mer än den egna magkänslan
och en självutnämnd roll som uttolkare
av vad ”hjärtlandet” egentligen tycker.
Det svenska missnöjet är tankesmedjan
Arena Idés försök att gräva djupare i
orsakerna till att fler och fler känner att
det går åt fel håll i Sverige.

12

att det finns mer än nedläggningar och
nedskärningar.
Metoden med intervjuer är inspirerad av liknande studier som gjorts i
Tyskland och Frankrike, och missnöjespartier och populism är inte unikt för
Sverige. Men de framgångar som ändå
nåtts av till exempel Demokraternas
vänsterflygel i USA visar att det är
möjligt att skapa en annan världsbild.
Det svenska missnöjet är en till
omfånget tunn bok, men för den som
vill förstå orsakerna till Sverigedemokraternas framväxt är det väsentlig
läsning.
Johan Strandell

Johanna Lindell och Lisa Pelling benar i sin bok ”Det
svenska missnöjet” ut orsakerna till Sverigemokraternas framväxt. 		
Foto: Josephine Thunell
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En partiledares
boksläpp

Greklands tidigare finansminister, vänsterpolitikern Gianis Varoufakis, har skrivit en bok
om ekonomi utan en enda kurva eller diagram; inställningen är att alla ska kunna förstå
resonemangen.
Foto: Danae Stratou

Spännande om ekonomi
för icke-ekonomer
Till min dotter.
En kort historik över världsekonomin
Gianis Varoufakis
Ordfront förlag

A

lla måste förstå ekonomi för
att demokratin ska fungera.
Det menar den före detta
grekiske vänsterfinansministern och
nationalekonomen Gianis Varoufakis.
Varoufakis är motståndare till andra
nationalekonomers anspråk på att sitta
inne med expertkunskaper om hur ekonomin ska styras. Han beskriver istället
sitt ämnes företrädare som moderna
präster som i likhet med prästerna förr
har en viktig ideologisk roll i att legitimera den rådande maktens politik.
Ekonomi för humanisten
Det är också inställningen att alla ska
kunna förstå som präglar Till min dotter. Detta är en bok om ekonomi utan
en enda kurva eller ett enda diagram.
Däremot kopplar Varoufakis flitigt till
filosofi, antika myter, klassisk litteratur
och modern science fiction. Ekonomi
för den humanistiskt lagda alltså.
FOLKVILJAN

• NR 4 2021

I förordet till den svenska upplagan
hävdar Katrine Marcal att Varoufakis
”är på många sätt ekonomiskt liberal”,
vilket framstår som märkligt när man
går vidare till Varoufakis egen text.
Han både ifrågasätter det han kallar
”marknadssamhället” och förespråkar
demokratisering av ekonomin och
gemensamt ägande.

Redan 28 augusti kom den. Boken om
hur ”Allt kommer att bli bra” (Albert
Bonniers förlag).
Jonas Sjöstedts memoarer, kryddade
med de tämligen ocensurerade dagboksanteckningar som pressekreterare
Jessica Nordh förde. Boken tar oss hela
vägen fram till avgången 2020:
”När jag såg Nooshi väljas och fick
räcka henne blommorna. Det kändes
fint och helt rätt, men vemodigt.”
”Jag var på väg, och jag kände mig
märkligt lättad. Allt kommer att bli
bra.”
Maria Kållberg

”det är en paradox, men
paradoxer är bra för de får
oss att tänka”
Själv betraktar han sig, möjligen
skämtsamt, som ”libertariansk marxist” – ”det är en paradox, men paradoxer är bra för de får oss att tänka”
(från en föreläsning av Varoufakis på
Youtube). Inspirationen från Marx
är också tydlig bland annat i kapitlet
om maskiner, där Varoufakis utan att
använda en enda traditionell marxistisk
term för resonemang som ligger nära
Marx teori om profitkvotens fall.

Jonas Sjöstedt har skrivit memoarer tillsammans med sin tidigare pressekreterare
Jessica Nordh.

Olof Norborg
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Queera historier från Malmö

Personliga berättelser om

H

är bjuds Folkviljans läsare på ett utdrag av texten ”Homofånen,
homosexklubbar och Homosexuella Aktionsgruppen. Om sjuttiotalets homoaktivism i Malmö” , skriven av Devin Baarin som
har en bakgrund som aktivist i RFSL Ungdom, Ung Vänster och flera
andra sociala rörelser i Malmö. Till vardags arbetar han i biblioteket
på Sorgenfriskolan.

Den aktivistiska, utåtriktade verksamheten var viktig i Homosexuella
Aktionsgruppen Malmö-Lund (HAML),
men än viktigare var gruppens funktion
som social mötesplats. Den första tiden
träffades medlemmarna hemma hos
varandra där de umgicks och planerade
aktiviteter.

”I olika typer av kollektiv ägde sedan
långa trevliga möten rum. Jag minns
det som många möten och mycket
planering som kanske inte motsvarade
antalet aktioner” skrev Christine
Gilljam, f.d. förbundsordförande i
RFSL och tidigare HAML-medlem i en
hyllningsskrift till RFSL vid organisa-

tionens 65-årsjubileum. Inför
skrivandet av denna text intervjuade
jag Pia Lamberth, som själv kom med i
gänget vid första maj-demonstrationen
1972. Det var då hon fick syn på en
grupp med omkring fem personer som
bar ett lila plakat med texten ”Erkänn
din homosexuella del”.
En rolig tid
Även hon kommer ihåg en rolig tid
då mycket hände och med många nya
vänner. De planerade och genomförde
flera fester och gick ofta ut tillsammans,
inte minst som avslutning på en lång
kväll av möten.

1 maj-demonstration, okänt år. Privat bild.
14
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Malmös queerhistoria
Att gruppen bestod av både män och
kvinnor var särskilt roligt och uppfattades som unikt för Malmö. Det märktes
inte minst när Pia genom Lesbisk Front
tog del av ett nordiskt lesbiskt samarbete.
– På annat håll kom de ur kvinnorörelsen eller rödstrumperörelsen, menar
hon.
Det var först med Lesbisk Front som
aktivisterna i Malmö började dela upp
sig efter kön, vilket enligt Pia inte var
lika kul.
– Man träffade inte det gamla gänget
lika mycket, säger hon.
– Jag tror att någonstans där finns ett
tydligt brott i hur man identifierade sig .
Vi som var med från början, vi identifierade oss mer som homosexuella än som
kvinna i kvinnorörelsen eller så. Det var
något som var speciellt för rörelsen här,
att vi så länge fortsatte jobba tillsammans med killarna. Och killarna, de var
nog lite avundsjuka, de ville väl också
vara med.

som inte kunde vända sig till sina egna
mödrar.
Det viktiga sociala stödet var inte
bara en del av den interna verksamheten. Föreningen startade tidigt en
stödtelefon för den som behövde prata,
där medlemmarna turades om att svara
i telefon. Verksamheten, som ibland
gick under namnet ”homofånen”,
pågick i många år. Outbildade men
engagerade aktivister tog emot samtal
från personer som bara behövde prata
av sig.

Extramamma
Pia minns med värme hur hennes egen
mamma, som stöttade sin dotter, blev
en slags extramamma till många av de
unga män som kom hem till henne för
att umgås och vara med på olika slags
träffar.
– Det var nog den bästa tiden i min
mammas liv, för hon var ju liksom
älskad av alla dessa stackars killar som
inte någonsin hade kunnat prata med
sin egen familj, att bli välkomnade i ett
hem, alltså, det slutade ju alltid med
att de stod ute i köket och pratade med
henne.
Pia menar att hon inte förstod det då,
men idag inser hon vilken stor betydelse de här samtalen hade för såväl
killarna som hennes mamma.
Förhållandet till den egna familjen
var inte alltid det bästa och Pias mamma fyllde alltså gärna rollen åt dem

”så plötsligt
stod de bara här
med fem barn
och en katt”

FOLKVILJAN
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En och annan ”snuskgubbe”
Pia Lamberth minns att de flesta som
ringde var män. Några närde en dröm
om att någon gång åka iväg i kvinnokläder och berättade om den där gången
det nästan blev av. De flesta samtalen
var trevliga, trots en och annan
”snuskgubbe” som stönade i luren, och
medlemmarna försökte vara öppensinnade och inlyssnande.

Efter hand som verksamheten
byggdes ut kopplades också fler in i
jourtelefonens arbete, som då professionaliserades. I bidragsansökningar från
1984 framgår det att ”då personliga och
sociala problem är komplicerade, är
en präst, en psykolog och en psykiater
knutna till verksamheten” på en ideell
basis.
Aktivisterna arbetade också med
direkt stöd i andra former. Det tydligaste exemplet är deras insatser för två
lesbiska kvinnor och deras barn, som
lämnade Storbritannien 1979 för att
inte förlora vårdnaden om barnen.
Pia Lamberth minns paret väl.

De hade skickat brev till en mängd
organisationer ”men det var bara vi som
svarade”, skrattar Pia, ”så plötsligt stod
de bara här med fem barn och en katt”.
Medlemmarna i HAML lade ihop av
studielån och andra knappa inkomster
och underhöll familjen med mat och
bostad i omkring ett halvår, innan
omständigheterna ledde familjen vidare
till Norge.
Denna spontana solidaritet visar på
stämningen i föreningen, hur man ställde upp inte bara för varandra utan även
för utifrånkommande som var utsatta
på grund av sin sexuella läggning.
Devin Baarin

Under World Pride lanserades boken
”Queera historier från Malmö”. Den
finns nu att köpa i Avanti boklåda på
Nobelvägen 51 i Malmö för 250 kronor.
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Fredsloppet lockar
allt fler– i år för Palestina

Målgång i Fredsloppet.

F

rån slutet av augusti till
början av september har
Fredsloppet arrangerats
på flera platser runt om i landet.
Syftet är att få deltagare att
springa eller gå fem eller tio
kilometer. Deltagaravgiften går i
år till stöd till Palestina.

Fredsloppet startades 1985 i Göteborg
av idrottsföreningen Proletären FF.
Tanken var att skapa en solidaritetshandling för fred och riktad mot imperialismens krafter. Idén med loppet
har spridit sig och i år gick fjorton lopp,
från Malmö i söder till Umeå i norr.
Sundbyberg, Malmö och Umeå deltog
för andra året.
För att de arrangerande föreningarna
skulle kunna genomföra loppen krävdes
14 polistillstånd till en kostnad av
12 180 kronor. Det är anmärkningsvärt
16

då det vanligen går att söka ett tillstånd
som omfattar hela arrangemanget. Så
icke i år alltså.
I Malmö arrangerades Fredsloppet av
idrottsföreningen Collective Effort (omskriven i Folkviljan 4/2020, red:s anm)
i samarbete med Kvarnby folkhögskola
– som också deltog med ett eget lag.

De pengar som samlades
in, i huvudsak från
deltagaravgifter, men
också i form av donationer,
går i år till Palestina
Loppet gick i Bulltoftaparken och var
indelat i flera klasser och hade ett starkt
drag av folkfest.
Vänsterpartiet stod för ett av arrangemangen - som i år lockade dubbelt så
många deltagare som förra årets– det i

Sundbyberg.
Övriga arrangörer runt om i landet
var PFF i Göteborg, Svensk-kubanska
föreningen i Jönköping, Emmaus i
Åkvarn – Björkå.
Dessutom var ABF, med flera organisationer med och arrangerade
Fredsloppet i bland annat Västerås och
Umeå.
De pengar som samlades in, i
huvudsak från deltagaravgifter, men
också i form av donationer, går i år till
Palestina. Tidigare har pengar skickats
till Sydafrika och Latinamerika.
År 2020 samlades 104 186 solidaritetskronor in och troligen blev årets
summa någonstans i den storleksordningen.
Årets lopp lockade ca 1.100 deltagare,
män kvinnor och barn – tävlingslöpare
såväl som motionärer – att springa.
Lasse Hansson
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Happy Pride

Känn stämningen och se bilderna från världens största HBTQIA+-event, World Pride
2021 i Malmö och Köpenhamn.
I kombo med bland annat Euro Games skänkte eventet glitter och glamour till städerna på var sida Ö-bron tio dagar i augusti med Malmö Pride som en av arrangörerna (se
Folkviljan 3/21).
Fest, allvar, glädje och kamp, musik, samtal och workshops, allt rymdes under den regnbåge som rymde World Prides ledstjärnor: tillgänglighet och intersektionalitet.
#YouAreIncluded
(För alla som inte hade möjlighet att delta i allt på World Pride, besök Malmö Prides
bibliotek här: https://bit.ly/WPDigitalaBibliotek)

Foto: Emmalina Johansson
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Bildkavalkad | Pride
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2

6

Bildtexter
1. Momodo
2. Malmö O
3. Tango a
4. Tove Ka
5. Vänster
6. Mamod
7. Gigantis
8. Malmö m
9. Transfa

3

7

4
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9

r:
ou Jallow och Amalia Bartholdson, vice ordförande i Malmö Pride. (EJ)
Opera tillsammans med Rickard Söderberg under öppningsparaden. (CC)
arangerades ute på stan. (AP)
arnerud, ordförande Malmö Pride. (AP)
rpartiet Malmö tågar in. (AP)
dou Jallow tillmmans med Tove Karnerud. (EJ)
sk progressiv flagga hopsatt av barns bilder i olika färger. (AP)
museum hade aktiviteter för barn på borggården.(AP)
ashion Show på WorldPride House. (AP)
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Fotografer:
EJ = Emmalina Johansson
AP = Andreas Paulsson
CC = Carolin Cronsell
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Tack och ajö!

Antifascistiska cykelklubbenAvanti tackar för sig för denna gång.
Foto: EvaMärta Granqvist
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Eva Albertsson och EvaMärta Granqvist
från V Hörby deltog i ”Skåne Pride på
cykel” i Bromölla.
Foto: Inga Nilsson

NR 4 2021

• FOLKVILJAN
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Vi siktar på att göra ett kanonval!
Nästa år är det som alla vet
dags för val. Arbetet är i full
gång och vi siktar på att göra
ett kanonval. En av alla de saker som partiföreningen måste
göra innan valet är att välja
vilka som ska stå på vallistorna.
På årsmötet i januari 2022
väljer Vänsterpartiet Malmös
medlemmar vilka som ska stå
på valsedlarna i det kommande
valet samt vilka man vill föreslå
distriktets valkonferens till
riksdags- och regionlistor för

Malmö. Dessutom så ska som
vanligt en ny styrelse väljas.
I valet röstar befolkningen om
vilka som ska sitta i riksdagen,
regionfullmäktige och kommunfullmäktige.
Kanske är någon av dessa uppdrag något som skulle intressera
dig?
Eller vet du någon partikamrat
som hade passat perfekt?
Nominera dem till valberedningen.!
Det gör du lättast genom att

skriva ett mail - helst med en
kort motivering - till valberedningen.
Mailadressen är valberedningmalmo@vansterpartiet.se.
Om du känner dig intresserad
och vill veta mer om de politiska uppdragen så kan du några
sidor framåt här läsa om hur
några av våra förtroendevalda
politiker beskriver sin vardag
som vänsterpartist.

Patrik Munthe

Kandidera till styrelseledamot!

J

ag är en av de lyckliga som
på årsmötet fick medlemmarnas förtroende att vara
en av de aktivister som bedriver
Malmövänsterns styrelsearbete
under 2021. Det var under
valrörelsen 2018 jag som vår
kommunikatör fick en inblick i
den kraft våra aktivister bidrar
med när partiet möjliggör engagemang och delaktighet.
Sedan 2019 är jag ersättare i
Servicenämnden och vår ordinarie ledamot Roland Nilsson har
visat hur spännande nämndpolitik är och skillnaden vi kan göra.

Som den aktivist jag i grunden är har
jag fått chansen att ur mitt perspektiv
på partiet som anställd och nämndpolitiker lägga till dimensionen en styrelseledamot – och det har varit väldigt
stimulerande.
Men styrkan i en styrelse är ledamöternas olika bakgrunder. Gemenskapen
gör att den som inte är van vid till
exempel mötesformalia får komma in i
arbetet successivt, och ger en överblick
till det som formar den demokratiska
FOLKVILJAN
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ramen som styrelsen förhåller sig till.
Som ny var det extra värdefullt att
sitta i arbetsutskottet de första månaderna, det var som en snabbintroduktion i styrelsens ansvar.
Vissa beslut är svåra att ta
Ansvaret är stort och kan stundtals
vara väldigt tidsslukande då du behöver
läsa många underlag för att kunna fatta
beslut. Vissa beslut är svåra att ta och
gillas inte av alla och då ska du vara beredd att förklara hur du eller styrelsen
i stort resonerat. Dessutom tillkommer
ärenden som kräver omgående uppmärksamhet.
Min omsorg och mitt intresse för vårt
parti har alltid varit brett och det märks
i de val av arbetsgrupper jag är delaktig
i detta verksamhetsår. Valledningen,
gruppen för kontakt med arbetslaget
och kommunikationsgruppen.
Välkommen att höra av dig!
Du har alltså chansen att arbeta med
de frågor du ömmar för mest! Har du
frågor är du varmt välkommen att höra
av dig till en ledamot eller delta i en av
de träffar med styrelsen som erbjuds i
höst.
Din möjlighet att göra skillnad via

– Styrkan i en styrelse är ledamöternas
olika bakgrunder, menar Banesa Martinez.
Foto: Privat

styrelsen är större än någonsin då vi
träder in i ett verksamhetsår med en
valrörelse i, där du kommer att kunna
bidra med dina skills och ditt ovärderliga perspektiv till vår rörelse för mera
jämlikhet!
Banesa Martinez
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Beskrivning | Ämne

Lisa Stolpe, kommunfullmäktige Malmö:

Hitta din väg in
och se vart det bär ...
Det här var vid förra valet och sedan
dess har jag debuterat i talarstolen i
rådhuset, följt en rad spännande och,
ärligt talat, mindre intressanta debatter. Jag känner mig långt ifrån varm i
kläderna, möjligtvis lite svettig under
armarna.

– Jag känner mig långt ifrån varm i kläderna, möjligtvis lite svettig under armarna, skriver
Lisa Stolpe som har suttit som ersättare i Malmö kommunfullmäktige sedan valet 2018.
Foto: Privat

E

fter drygt två år i läraryrket
var jag redo att ge upp.
Varje avslutad arbetsvecka
lämnade kvar en känsla av att
ha krympt ytterligare ett par
centimeter.

Jag engagerade mig politiskt främst för
att jag såg det som en överlevnadsstrategi.
Jag började bli både uppgiven och
bitter. Kanske kunde jag istället få ett
jobb som inte krävde lika mycket? Eller
fanns det något annat som kunde få
det att kännas mindre meningslöst och
ensamt? Jag bestämde mig för att arbeta
halvtid under ett år och försöka komma
fram till vad som skulle kunna bota min
uppgivenhet.
22

Efter ett tag upptäckte jag att mycket
av det som fångade mitt intresse var
arrangerat av Vänsterpartiet Malmö.
På den vägen blev jag så småningom en
av partiets medlemmar. Tack vare att
jag möttes av ett väldigt inkluderande
Vänsterpartiet Malmö jag fick jag så
småningom mod nog att våga kandidera
till ett förtroendeuppdrag. Efter några
år i nämndarbete fick jag också en plats
som ersättare i kommunfullmäktige.
Siffrorna var på vår sida
Innan den slutgiltiga röstsammanräkningen var jag inte en av de medborgare
i vår stad som sitter i kommunens högst
beslutande organ. Men siffrorna var på
vår sida, plötsligt fick vi ytterligare en
plats och mitt namn var det som stod
näst på vår lista.

Alla ska vara med
Min demokratisyn grundar sig dock i
övertygelsen om att alla medborgare
är berättigade att vara med oavsett hur
varma de är i den politiska dräkten.
Lagom till att jag hade lärt mig att
hitta min plats, trycka på knappen vid
rätt tillfälle och fått koll på en del av
de oskrivna reglerna, byttes stolen i
rådhuset ut mot fåtöljen i vardagsrummet framför skärmen.
Det var ovant, debatterna tappade lite
av sin stuns och de långa mötena var
en ny utmaning, både för demokratin
och för ordförandens koncentrationsförmåga. De har dock bägge visat sig ha
imponerande uthållighetsförmåga.
Hoppas på fysiska möten
Nu går vi mot valår med allt vad det
innebär. Jag hoppas att vi också går mot
ett år med fysiska möten.
Det blir något annat när det är
tydligare för oss alla att vi inte bara är
politiker, utan också en samling helt
vanliga människor. Det är då våra olika
åsikter kan mötas i en konstruktiv
diskussion som aldrig tar slut.
Vill du va med? Hitta din väg in och se
vart det bär…
Lisa Stolpe
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bort trösklar så att fler kan gå från
sympatisör till aktiv och medlem, eller
från åskådare till aktivist – att arbeta
för att vi skall växa och för att alla skall
känna sig välkomna hos oss.

Missa inte chansen, 
kandidera till
Vänsterpartiet Malmös
kommande styrelse!

– För mig är en stark anledning viljan att arbeta med organisering, planering och organisationens kontinuitet, skriver Tobias Petersson.
Foto: Privat

Jag vill slutligen uppmana er som vill
ta chansen att bli del av kommande
styrelse att om ni finner tiden så
stanna kvar som aktiv i utskott och
arbetsgrupper; även om tiden är knapp
och styrelsearbetet äter upp din tid så
försök att vara aktiv i partiets övriga
verksamhet. Det gynnar inte bara
din personliga överblick, det medför
kortare kommunikationsvägar och ger

Varför väljer jag
att sitta med i
Vänsterpartiets styrelse?

O

ch varför hoppas vi i
styrelsen att fler vill axla
detta ärofyllda uppdrag
inför stundande valrörelse och
omdanande framtid.
För er som ej känner mig så heter jag
Tobias Petersson, bor i Malmö sedan
snart 20 år, nuförtiden med barn och
sambo. Invandrat under den stora
folkvandringen från Småland på tidigt
2000-tal, inte med missväxt och
godsägarnas piska som morot som
för Kristina och Karl-Oskar utan för
att söka aktivismen, solidariteten och
kulturen.
En rad anledningar
Jag har varit aktiv i Vänsterpartiet
Malmö sedan 2008, jag är ledamot
i Miljönämnden och en del av miljöutskottet. I styrelsen har jag suttit och
varit kassör sedan januari 2020.
Att jag valt att vara en del av styrelsen
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beror på en rad anledningar. Förhoppningsvis förmedlar jag genom dessa det
som gör att du tar steget och blir en del
av vår kommande styrelse.
För mig är en stark anledning viljan
att arbeta med organisering, planering
och organisationens kontinuitet. Det
viktiga inom dessa punkter kan jag
känna är att se det långsiktiga målet,
att se att vi genom att främja och stärka
vår organisering i slutändan stärker vår
position som parti.
Arbeta för att vi ska växa
Genom tydlig och lättillgänglig planering och genom att vi tillsammans
bygger en kontinuitet så främjar vi
engagemang och aktivism. Jag anser att
det är viktigt att serva och underhålla
vår organisation, att ge understöd och
se längre än till kommande höst eller
val. Uppgifter och resonemang för att
på bästa möjliga vis stärka dessa aspekter är ständigt närvarande i styrelsen.
Hur blir vi fler? Genom att arbeta

som oftast inblick i hur hela partiet
mår vilket jag anser är en av styrelsens
viktigaste uppgifter.
Gärna flera år
Jag vill även uppmana kommande kandidater att se sig själva i styrelsen i mer
än ett år, introduktionstiden är ganska
lång och jag personligen finner att bäst
nytta gör man först år två.
Så vill du vara en del av det som
tillsammans med arbetslag, kommun,
fritidspolitiker, aktivister och sympatisörer tar Vänsterpartiet Malmö till nya
höjder i kommande val? Som arbetar
för en ökad inkludering i partiet och
som ser till att minska alla trösklar för
aktivism och slutligen vill putsa och
polera vår organisation så den skiner
som solen i kommande valrörelse?
Missa inte chansen, kandidera till
Vänsterpartiet Malmös kommande
styrelse!
Tobias Petersson
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A

tt vara kommunalråd för
Vänsterpartiet Malmö är
ett av de största förtroenden man kan få. Det innebär
i praktiken att medlemmarna
har gett en förtroende att parlamentariskt driva den politik de
beslutat i det kommunalpolitiska
programmet.
När vi är, som nu, i opposition
gör vi det genom att skriva
motioner om vänsterpolitik, i fullmäktige eller nämnder, yrka på
att våra förslag ska genomföras
och opinionsbilda i medier och
med debattartiklar.
I dagsläget delas en kommunalrådstjänst av två personer, Emma-Lina
Johansson (undertecknad) och Anders
Andersson. Det är en speciallösning
som förhandlades med Socialdemokraterna när vi var med och styrde, men
som denna mandatperiod kuppades
igenom av oss i fullmäktige. Det är
alltså inget vi som parti styr över utan
är en förhandlingsfråga kommande
mandatperiod.

Emma-Lina Johansson, kommunalråd

Vi vill sänka våra löner!
Eftersom lönerna är så höga – vi
föreslår varje år att de ska sänkas –
arbetar vi heltid trots våra, på pappret,
halvtidstjänster. Båda sitter i kommunfullmäktige, stadens högst beslutande
organ. Jag sitter också i kommunstyrelsen där ärenden förbereds inför
fullmäktige och arbetar med medier på
ett mer generellt plan: jag omvärldsbevakar, skriver debattartiklar, pressmeddelanden och sociala medier-inlägg och
har mycket kontakt med journalister.
Allt måste läsas
Inför varje parlamentariskt möte
måste alla handlingar läsas. Vi behöver bestämma hur vi som parti ska
ställa oss till respektive förslag. Inför
kommunfullmäktige träffas partiets alla
ledamöter och ersättare i detta syfte,
då beslutar vi också vem som tar vilken
debatt. Om vi tycker något annat än det
styret föreslår skriver vi reservationer

mot besluten som tas, ibland skriver vi
särskilda yttranden för att poängtera
något särskilt i ärenden.
Ibland förhandlar vi med andra partier om sakfrågor, det kan till exempel
handla om hur resurser ska fördelas
eller vad som krävs för att vi ska rösta
för ett beslut. Då ser vi alltid till att det
ska bli så mycket vänsterpolitik som
möjligt för att vi ska säga ja.
Mycket av tiden ägnas åt att träffa organisationer för att höra vad de tycker
är politiskt viktigt i staden, men också
att träffa personer som arbetar inom
olika verksamheter i Malmö stad för
att lära oss mer om hur staden fungerar
och vad som kan göras för att förbättra
den.
Stöttar fritidspolitiker
Som kommunalråd deltar vi också i så
stor utsträckning som möjligt på medlemsmöten, vi besöker gärna grupper
och utskott i partiföreningen och deltar
i aktiviteter Malmövänstern ordnar så
ofta vi kan.
Vi stöttar också våra fritidspolitiker
genom att bolla ärenden, hjälpa till vid
mediekontakter eller stötta i svårnavigerade politiska situationer. Alla parlamentariker träffas också några gånger
per termin för att diskutera politiska
frågor.
Att vara kommunalråd är att ha livet
planerat i fyra år framöver och samtidigt inte ha en aning om vad morgondagen bjuder på - det är det finaste och
roligaste man kan göra!
Emma-Lina Johansson (V)
kommunalråd
– Eftersom lönerna är så höga – vi föreslår
varje år att de ska sänkas – arbetar vi heltid
trots våra, på pappret, halvtidstjänster, skriver Emma-Lina Johansson, ett av Malmös
två kommunalråd för Vänsterpartiet.
Foto: Nadia Törnlund
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Emma-Lina Johansson

Anders Andersson

Anders Skans

Var med och gör politik

N

är den här artikeln skrivs
är det lite drygt ett år
kvar till valet. Läget för
Vänsterpartiet är onekligen
bra, vår partiledares popularitet
skjuter i höjden samtidigt som
vi får de bästa siffrorna i opinionsundersökningar någonsin.
I Malmö visade i våras en lokal
opinionsundersökning, gjord av
Moderaterna, att Vänsterpartiet
ökar mest av alla partier.
Det finns en tro på och ett sug efter
vänsterpolitik som faktiskt kan göra
skillnad i människors liv och vi har visat
att vi är ett parti som håller vad vi lovar.
Nu gäller det för oss alla att fortsätta
sprida våra förslag för att resultatet ska
hålla hela vägen in i mål! Tillsammans
kan vi skapa ett mer jämlikt Malmö,
genom att arbeta både med aktivism
och roliga arrangemang, men också i
parlamenten!
Under det här året har fullmäktigegruppen fokuserat mycket på att skriva
och lämna in motioner för att visa på
vilka politiska alternativ det finns till att
styra Malmö, men också för att försöka
få igenom vänsterpolitik även innan vi
vinner valet!
En viktig seger under året har varit en
demokratisk sådan: Anders Skans moFOLKVILJAN
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tion om att kommunens nämnds-budgetar måste innehålla siffror har gått
igenom efter att alla partier ställt sig
bakom den. Det gör att vi framöver
kommer kunna politiskt prioritera
mellan verksamheter och styra över
hur resurser ska fördelas i nämnderna,
något som varit omöjligt när budgeten
inte innehållit siffror.
Andra motioner som lämnats in
under året har bland annat berört
klimatpolitik, arbetsvillkor i staden, bostadspolitik och mänskliga rättigheter
på olika sätt. Alla motioner kan hittas
på Malmövänsterns hemsida: vmalmo.
se.
Fullmäktigegruppen arbetar alltid
utifrån det medlemmarna beslutat i
vårt kommunalpolitiska program - ett
dokument som förnyas vart fjärde år,
lagom till valet. Både medlemmar och
väljare ska kunna känna att vi driver
den politik de röstat fram.
Processen med att ta fram ett nytt
kommunalpolitiskt program är igång
och programmet har skickats ut på
remiss till alla medlemmar, utskott och
grupper.
Alla tankar, idéer och förslag som
kommer in till fullmäktigegruppen
innan 1 november kommer att tas i
beaktning innan det färdiga förslaget
skickas ut. Vi hoppas att alla vill vara
med och påverka vilka frågor vi ska

driva i Malmö stad!
Det kommunalpolitiska programmet
ligger också till grund för den budget
fullmäktigegruppen presenterar och
driver i kommunfullmäktige. I år
antas Malmö stads budget i november,
håll utkik under hösten och delta i
budgetkampanjen som kickas igång på
medlemsmötet 4 november!
Då får vi chansen att berätta hur
Malmö skulle se ut om Vänsterpartiet
styrde: vi vill se ett jämlikt, antirasistiskt och feministiskt Malmö som tar
miljö- och klimatfrågor på allvar och
erbjuder bra arbetsvillkor.
Bara med vänsterpolitik kan vi skapa
förutsättningar för alla som finns i vår
stad att leva fria, goda, jämlika liv.
Emma-Lina Johansson (V),
kommunalråd
Anders Andersson (V),
kommunalråd
Anders Skans (V),
gruppledare

Nytt kommunalpolitiskt program på
gång. Programmet har skickats ut
på remiss till alla medlemmar, utskott och grupper. Kom med tankar,
idéer och förslag innan 1 november.
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IPCC:s senaste Rapport:

Stora förändringar
krävs omedelbart!

F

N:s Internationella Panel för
Klimatförändringar (IPCC)
presenterade nyligen sin
sjätte rapport om klimatläget.
Det är den första rapporten
av de tre arbetsgrupper som
tillsatts, övriga beräknas komma
nästa år.
Arbetsgrupp I arbetar med den
fysiska, vetenskapliga grunden
till klimatförändringar, arbetsgrupp II med klimatförändringarnas effekter, anpassningen och
sårbarheten, medan grupp III
ansvarar för hur de ska begränsas.

Denna första rapport innehåller en
sammanfattning för politiker, som alla
195 regeringar i IPCC har skrivit under,
rad för rad, och ska diskuteras på det
kommande mötet i Glasgow, 31 oktober
– 12 november.
Det är en dyster läsning. Tidigare
prognoser har nu blivit verklighet. Vårt
mänskliga agerande har otvivelaktigt
lett till en global uppvärmning, det rör
sig alltså inte om naturliga svängningar
26

i klimatet. Vi har sett det i form av
bränder, värmevågor, cykloner och
smältande permafrost och glaciärer.
Och dessa väderfenomen intensifieras
med ökad uppvärmning.
Enorma bränder har härjat
Kanada slog nyligen värmerekord på
nästan 50 grader, stora översvämningar
har drabbat Tyskland, Belgien och Kina
medan enorma bränder härjat i Brasilien, Grekland, Turkiet och Kalifornien.
Sådana klimatförändringar har inte
skådats på tusentals år.
En global uppvärmning på 1,5 till 2
grader går endast att undvika genom
en enorm och omedelbar minskning av
utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.
För att undvika en uppvärmning på
1,5 grader måste utsläppen minska
med 50 procent redan till 2030 och
helt upphöra till 2050. Men även om
vi skulle lyckas kommer vi att fortsätta
att drabbas på grund av de stora skador
som utsläppen redan orsakat, särskilt
vad gäller våra hav, isar och havsnivåer.
En liten grupp vetenskapsmän, som
arbetar med dessa rapporter, läckte
nyligen ut information från arbetsgrupp
III av rädsla för att politiker kommer att

censurera informationen. Regeringar
kan nämligen
ändra sammanfattningen.
Där konstateras
att frånkopplingen
mellan tillväxt och
energiförbrukning
Gunilla Ryd
inte har varit tillräcklig för
att motverka utveckling
en. Det räcker
alltså inte med teknikutveckling, utan
det krävs stora förändringar i vårt
ekonomiska system som är byggt på
evig tillväxt.
Denna rapport, liksom den rapport
som nyligen släpptes av Sveriges
Klimatpolitiska råd, visar att det krävs
en verklig omställning av vår produktion, konsumtion och det finanspolitiska ramverk som styr vår ekonomi.
Vänsterpartiet måste gå från ord till
handling och det måste ske nu!
Gunilla Ryd
Medförfattare:
Baltazar Mandahl Forsberg
Tobias Petersson
Vilmer Andersen
Elisabeth Hellman
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Klimatupprop
till Partistyrelsen

U

ndertecknade, som alla
är medlemmar i Vänsterpartiet Malmö, har tillsammans med över 140 vänsterpartister i hela landet skrivit på ett
internt upprop till Partistyrelsen.
Syftet är att uppmana partiledningen till att driva miljö- och
klimatfrågorna ännu hårdare.
Partiets redan beslutade politik, till
exempel Eko-Eko-punktprogrammet
från 2016, måste prioriteras mycket
högre och profileras ännu tydligare
inför höstens budgetdiskussion och
valet 2022.

Vi befinner oss i ett
klimatnödläge
som kräver handling
av samhällena globalt
Dessutom fastslår Partiprogrammet
med all tydlighet att partiets politik ska
utvecklas utifrån en ekologisk grund,
och vi måste vara lika konkreta och
engagerade inom detta område som vi
är i de sociala frågorna.
Dessutom är sociala och ekologiska
FOLKVILJAN
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frågor i högsta grad sammanlänkade
och kommunikationen kring vår politik
måste helt enkelt bli tydligare.
Kräver stora krafttag
Sommarens översvämningar i Centraleuropa, skogsbränderna i Sibirien,
Grekland och Kalifornien, kritiken i
Klimatpolitiska Rådets senaste rapport
och inte minst den senaste IPCC-rapporten, visar tydligare än någonsin att
klimatpolitiken kräver stora krafttag.

Vänsterpartiet måste vara
en ännu större
och drivande kraft
för en reell, rättvis
och hållbar omställning
Detta är bakgrunden för uppropet.
Vi befinner oss i ett klimatnödläge
som kräver handling av samhällena
globalt - inte bara av enskilda individer.
Konkreta politiska insatser behövs
för att bryta utsläppskurvan och hålla
utvecklingen inom den nivå som de
planetära gränserna tillåter.
I Tyskland, Danmark och Norge pågår
valrörelser inför höstens val. I alla tre
länderna är miljö- och klimatpolitiken

dominerande och kommer med stor
sannolikhet att vara avgörande.
Rösta för naturen!
I ”Stem for naturen” uppmanar 33
norska författare - bland annat Jon
Näsbö, Anne Holt och Karl Ove Knausgård - väljarna att rösta på partier som
prioriterar miljö- och klimatfrågorna
högt.
”Stem på dem som lever her om
hundrede år, stem på din sönnesöns
gråt, stem på din datterdatters förste
smil”.
En politik för kommande generationer helt enkelt – sådan politik krävs
även i Sverige och Vänsterpartiet måste
vara en ännu större och drivande kraft
för en reell, rättvis och hållbar omställning på alla politiska nivåer.
Balthazar Mandahl Forsberg
Beatrice Klein
Elisabeth Hellman
Gunilla Ryd
Roland Svensson
Tobias Petersson
Vilmer Andersen
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Covid och global (o)rättvisa:

Smittan, botemedlen och
de ökade klyftorna i pand

N

är Covidpandemin snabbt
spred sig från början av
2020 förändrade den
vardagen för de flesta av oss. Att
den inte drabbade alla på samma
vis stod klart ganska fort: vilka
kunde flytta hem sitt arbete och
vilka kunde inte? Vilka kunde
välja att ta bilen istället för
bussen? Vad gjorde trångboddhet för smittspridningen, och hur
tillgänglig är egentligen sjukvården?
Covidpandemin har tydligt pekat ut
de hål som grävts under den svenska
välfärden, men också på den klassmässiga segregation som sträcker sig längs
linjer av härkomst och kön. Pandemin
slog ojämlikt i Sverige, trots att det är
ett välmående land med stora resurser.
Så hur ser det ut med den globala
rättvisan, och hur stark är viljan att
inte bara konstatera att smittan rört sig
över nationsgränserna, utan att även
vaccinen behöver göra det?
Smittan: Förutsättningar
att undvika sjukdom
Indien är ett av de länder i världen som
drabbats allra hårdast av pandemin,
samtidigt som man genomfört de allra
flesta vaccinationerna. Nya variationer
av viruset, trångboddhet, brist på
tillgång till rent vatten och små möjligheter att hålla sig avskild från andra i
samhället har lett till stark smittspridning som är svår att hejda bland de
drygt 1,3 miljarder invånarna.
Trots att man gett över 684 miljoner
doser vaccin är det fortfarande bara 11
procent av befolkningen som är färdigvaccinerade i början av september 2021
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(jämfört med Sveriges 57 procent).
Den andra vågen har slagit extremt
hårt, människor dör bokstavligen på
gatorna och sjukvårdens syrgas är på
övervägande många platser helt slut.
En relativt låg smittspridning i första
vågen och en impopulär nationell
lock down ledde till svagare lokala
rekommendationer som till stor del
ignorerades. Den underdimensionerade
sjukvården har väldigt liten chans att
behandla smittade.
Samtidigt är Indien ett av de länder
som själva tillverkar vaccin – många
stater står helt utan praktiska och
ekonomiska möjligheter att skapa
nationella vaccinationsprogram.
Vaccinen: patent och fördelning
En fråga som varit och är aktuell rör
patentskydden på covidvaccin. De
vaccin som tillverkas räcker inte till
hela mänskligheten inom en nära tid,
och det kan inte tillverkas mer om inte
läkemedelsföretagens patenträtt släpps
på så att fler tillverkare kan starta
produktion. Det är bakgrunden till den
strid som utkämpas kring vaccinens
tillverkning och fördelning.

De vaccin som tillverkas
räcker inte till hela mänskligheten inom en nära tid
Lorena Delgado Varas (V) interpellerade i januari om att Sverige skulle
ställa sig bakom Indiens och Sydafrikas
krav till WTO på att patentskydden
hävs.
Hon hänvisade till studier som visade
att om de två första miljarderna doser
skulle komma hela världen till del skulle
dödligheten i världen minska med 61

procent. Om däremot de 50 rikaste
länderna fick doserna skulle dödligheten minska med endast 33 procent.
I EU-parlamentet har Malin Björk (V)
slagits för att häva skydden för att öka
tillgängligheten till vaccin för fler.

Läkare utan gränser
jämför tillgången till
covidvaccin med tillgång
till behandling
mot hiv på 90-talet
Jessica Polfjärd (M) är en av de parlamentariker som varit för att behålla
patentskyddet. Hon menar att skyddet
är en förutsättning för framsteg inom
läkemedelsforskningen och att det värnar de europeiska läkemedelsbolagens
konkurrenskraft (Dagens Medicin, 7 juli
2021).
Läkare utan gränser jämför tillgången
till covidvaccin med tillgång till behandling mot hiv på 90-talet. Miljontals
fattiga stod då helt utan behandling
för att ett fåtal läkemedelsbolag hade
monopol på de livräddande preparaten.
Även då var det Indien och Sydafrika
som lyckades driva igenom det som blev
Dohadeklarationen, som möjliggjorde
tillverkning av generiska läkemedelsversioner som räddat miljontals liv
sedan dess.
Det nutida WTO-förslaget saknade
dock länge stöd från de allra rikaste
länderna. Först i juni 2021 ställde sig
EU-parlamentet med en rösts övervikt
bakom förslaget på en tillfälligt hävd
patenträtt för covidvaccin.
Motståndet
När vaccinen väl kom följdes införanden av allmänna vaccinationsprogram
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demins spår
åt av en anti-vaccinrörelse, som i många
länder anger religiösa skäl för att inte ta
vaccin eller bära ansiktsmask.
I Sverige har rörelsen främst utgått
från antikapitalistiska rörelser där
man inte litar på staten eller de stora
medicinföretagen.
I länder där rörelsen är stor, som i
USA, har det väckt stor ilska hos de
som, liksom Folkhälsomyndigheten
i Sverige, håller med om att en hög
täckning av vaccinerade personer är
det som kommer att få ner antalet svårt
sjuka och minska risken för död. USA
har också varit ett av de länder där flest
personer avlidit av coronasmittan.
Långsiktiga följdverkningar
Covid-19-pandemin beräknas av Världsbanken försätta ytterligare mellan 119
och 124 miljoner människor i fattigdom
(under 1,9 dollar om dagen) – fler än i
någon annan kris tidigare.
För första gången på tjugo år kommer
antalet människor som lever i fattigdom
att öka istället för att minska. Sex av tio
av dessa personer lever i södra Asien.
I många länder har lock down varit en
av strategierna för att få ner smittspridningen. Till vilken grad detta infördes
var väldigt likt i låginkomstländer och
höginkomstländer. Och som åtgärd för
att skydda äldre riskgrupper kan det
ha fungerat i ungefär lika hög utsträckning.
En bieffekt är dock att det slår hårt
mot människors ekonomi när inkomstmöjligheter och tillgång till varor från
lokal handel försvinner över en natt.
Det leder på befolkningsnivå till att
dödligheten går upp hos spädbarn
och yngre barn om inte familjerna blir
direkt kompenserade för inkomstbortfallet. När det rör Covid-19 blir effekterna av nedstängningarna i samhället
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Emma Eliasson Åström

så stora att man talar om en ”intergenerationell dödlighetstrade-off ”
i medel- och låginkomsttagarländer
(Världsbanken 2021).
De personliga tragedier som detta
medför är ytterligare en kostnad att
tillskriva den globala ojämlikheten.
Vinnarna
Samtidigt som fattigdomsnivåerna
kastats tillbaka många år i tiden har
det gått bra för dem som har mest.
Under april-juli 2020, när viruset just
lamslagit en stor del av världen, ökade
världens dollarmiljardärers totala
förmögenhet med 27,5 procent.
2 189 personer hade 2020 en
sammanlagd förmögenhet på drygt
90 000 miljarder kronor, alltså nästan
20 gånger mer än Sveriges hela bruttonationalprodukt (BNP). Det var 12
miljarder mer än 2017.
Klyftorna mellan de som har mest
och de som har minst växer.
Det kan nog konstateras att viljan till
globala lösningar på ett globalt pandemiproblem varit relativt svag bland
dem som har möjlighet att omfördela.
De små steg som tas mot en mer effektiv
fördelning av vaccin riskerar att ta
alltför lång tid för att undvika fler hårda
smittvågor.

Klyftorna mellan de
som har mest och de
som har minst växer
En sak står klart: Vi kommer att
behöva en starkt aktiv omfördelningspolitik för att ens komma tillbaka till
var vi stod för två år sedan.

Ilskan har varit stor mot de grupper som
vägrar ta vaccin eller bära mask i det hårt
drabbade USA.

Vänsterpartiets EU-grupp drev frågan mot
patentskyddet i EU-parlamentet. Efter
flertalet omröstningar vann man slutligen
gehör med en röst till sin fördel i juni 2021.

Text: Emma Eliasson Åström
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”I höst väntar ett ovanligt stor
våren var vi alla trötta men samtidigt
lite upprymda. Det handlade inte om
att folk stod och applåderade för oss på
sina balkonger, även om det värmde.
Inte heller om gratispizzorna som
levererades till våra fikarum, även om
de slank ner på vägen hem från jouren.
Det handlade snarare om ett nyfunnet erkännande för vår kunskap
och en tillit till att vi använder allt vad
vi är för våra patienters bästa och att
vi fick fria tyglar att göra just det utan
detaljstyrning eller krav på meningslös
trippeldokumentation.

”Det räcker inte alltid med vetenskap och beprövad
erfarenhet för att få människor att överleva,
ibland krävs även husdjur, inspelningar av anhörigas
röster i hörlurar och kall folköl i sugrör.”

N

är jag hör att min kollega burit en patients överexalterade
golden retriever uppför brandtrappan till balkongen utanför intensivvårdsavdelningen för att hälsa på sin älskade människa
så kan jag inte låta bli att tänka - hmm, det där var inte särskilt lean .
Men såklart exakt vad patienten behövde för att vilja kämpa ett
litet tag till.
Hen blev en av en liten andel svårt
härjade covid-patienter som vi efter
månader av gemensam kamp lyckades
skriva ut levande till en vårdavdelning.
Det räcker nämligen inte alltid med vetenskap och beprövad erfarenhet för att
få människor att överleva, ibland krävs
även husdjur, inspelningar av anhörigas
röster i hörlurar och kall folköl i sugrör.
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Efter ett och ett halvt år av undantagstillstånd i kampen mot Covid-19-pandemin, med extrajourer tre av fyra helger
så är det just den där lilla magiska
marginalen av frihet under ansvar som
gjorde att jag trots allt riktigt såg fram
emot att arbeta i sommar.
Jag kände igen känslan i ögonen på
sköterskorna i mitt team. I slutet av

Avstånden kändes kortare
Det handlade också om en förstärkt gemenskap sprungen ur hårt slit. Genom
att kollegor från andra specialiteter
stått och kliat sig i visiren över samma
patienter som vi under pandemin, så
kändes avstånden mellan klinikerna
kortare.
Men kanske allra mest handlade
det om en förhoppning om att vi nu, i
ljuset av allt som varit, rimligtvis skulle
tilldelas de resurser och den autonomi
som behövs för att göra vårt jobb efter
bästa förmåga.
Nu måste väl ändå styrande politiker ha förstått av larmrapporter och
krisavtal att den tidigare regimen av
besparing, effektivisering och industrialisering lämnat oss oförberedda och
utmattade innan pandemin ens börjat?
Precis som alla andra somrar
Denna känsla av tillförsikt var innan
Covid-delta, -lambda och -my. Och
innan jag insåg att den här sommaren
skulle bli precis som alla andra somrar
jag tillbringat inom svensk sjukvård.
Söktrycket ökade när patienter som
solidariskt stått ut hemma med sina
krämpor under pandemin nu sökte.
Den akuta verksamheten skulle ros runt
med mindre personal. Semestervakanserna var som vanligt inte täckta.
Väggarna var tapetserade med listor
på lediga pass som man hoppas ska
fyllas av frivilliga och den personal som
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rt berg av så kallad vårdskuld”
faktiskt befann sig på semester tyngdes
av dåligt samvete för de som var kvar.
Vårdavdelningar, inklusive IVA, drog
ner på platser från en dag till en annan
för att det saknades sjuksköterskor
att bemanna sängarna. Patienter med
livshotande tillstånd låg kvar på akuten
utan tillgång till tillräcklig övervakning.
Korridorerna fylldes upp.
”Lean” är till för bilbranschen
Vi kunde inte släppa iväg vår patient
som vi kämpat med i månader och som
i ett obevakat ögonblick kunde klia av
sig syrgasgrimman, glömma sätta på
den igen inför toalettbesöket och hittas
död på badrumsgolvet. Den patienten
behöver vak för att kunna lämna IVA
men det finns inga vak att tillgå.
”Lean” är en managementmetod
som ursprungligen använts för att
effektivisera bilbranschen på 80-talet
men på senare år tillämpats även inom
sjukvården.

Fokus ligger på ökad effektivitet
genom färre personal, hög omsättning
av patienter och mindre lager, med ett
”just-in-time”- tänk som går ut på att
bara det som är beställt ska tillhandahållas.
Den mest utmanande och trängande
uppgiften på arbetspasset är fortfarande inte att hantera den akut sjuka
patienten utan att hitta en säng att
vårda hen i.
Samma problem som förra året
Jag önskar att det fanns något nytt att
skriva men det är samma problem som
förra året, och året dessförinnan.
Det mest fascinerande med sommaren i sjukvården är att regionerna tycks
överrumplade av den varenda år, som
den första vinterhalkan. Vi vet att den
kommer men ändå tycks ingen förberedd.

Jublet har tystnat och
marginalen av magi
täppts igen. Nu ska vi
återigen springa fortare
och arbeta snabbare.
Den avgörande skillnaden att i höst
väntar ett ovanligt stort berg av så kal�lad vårdskuld, det vill säga människor
som väntat alldeles för länge på att bli
opererade eller utredda. Och vilka ska
beta av det berget? Jo, exakt samma
personer som arbetat sönder sig under
pandemin.
Jublet har tystnat och marginalen av
magi täppts igen. Nu ska vi återigen
springa fortare och arbeta snabbare,
även om det inte går under rådande
sjuksköterskebrist och med en katastrofalt stor omsättning av personal på
många kliniker.

Linda Myritz önskar att det fanns något
nytt att skriva, men det är samma problem
som förra året och året dessförinnan – och
till det kommer vårdskulden!
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Fyra veckors semester är lyx
Vi kan omöjligt behålla personal när
fyra veckors oavbruten semester efter
pandemivård och inför en höst av

avbetalning på vårdskuld ses som en lyx
snarare än en rättighet. Utan en rimlig
ingångslön och värdig löneutveckling.
När underskötersketjänster dras in
men arbetsuppgifterna finns kvar och
tilldelas sjuksköterskor istället.
När upplärning av nya kollegor,
fortbildning och utveckling ständigt får
stå tillbaka för det allra mest nödvändiga, vilket gör att nya kollegor känner sig
osäkra, utsatta och i värsta fall tvingas
leva med att ett fatalt misstag sker under deras pass på grund av strukturella
problem som de saknar inflytande över.
När varje åtgärd kvantifieras och
prissätts som vore varje patient en
IKEA-modul.
När vi saknar kontroll över vår egen
arbetssituation.
Onda cirkeln är i full gång
Vrede övergår i uppgivenhet som
övergår i uppsägningar. Uppsägningar
av erfaren ovärderlig personal leder till
en än sämre arbetsmiljö och den onda
cirkeln är i full gång.
Vi är många som vill vara kvar och
kommer att orka ett tag till. Vi vet vad
våra patienter och vi behöver för att
skapa världens bästa sjukvård. Det är
samma som vi behövde långt innan
pandemin och under pandemin.
Vi behöver åter fördela resurser från
privatstyrd finansierad vård till offentligt finansierad styrd vård där vård ges
efter behov istället för lönsamhet.
Vi behöver fler sjuksköterskor och
undersköterskor och vi behöver att de
ska trivas på sina jobb.
Vi behöver litas på och få göra det vi
kan bäst utan detaljstyrning.
Vi behöver för en kort stund få känna
den där glädjen när golden retrievern
och dess människa till slut återförenas,
men utan att offra vår egen hälsa på
kuppen.
Lina Myritz,
ST-läkare i anestesi och intensivvård
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Partiföreningsskolan

P

artiföreningskolan genomförs just nu i olika delar av
Skåne och är en stor nationell
valsatsning.
Vi har de senaste åren sett hur allt fler
vill vara med i vår rörelse. I valet 2018
ökade vi vårt stöd betydligt och sedan
dess har vi sett till att både stoppa
förslag om marknadshyror och kämpa
för jämlikhet och trygga jobb för vanligt
folk, både i riksdagen, regioner och
kommuner.
Det är i partiföreningarna som
skillnaden görs. Det är här vi dag in och
dag ut bygger vår rörelse, här samlas

vi och lägger grunden för det vi kan
åstadkomma i våra parlament.
Arbetet i partiföreningen är av enorm
betydelse samtidigt som det finns stora
skillnader i förutsättningarna beroende
på var man bor eller hur länge man har
varit med i partiet. Partiföreningskolans syfte är att ge alla styrelser en bra
grund att stå på.
Kursen är indelad i tre delar (heldagar) och pågår från september-december runt om i distriktet. Sitter du i en
styrelse men har missat att anmäla dig?
Ta då chansen och gör det genom att
mejla skane@vansterpartiet.se så ser vi
till att du hamnar rätt.

Ny i Vänsterpartiet?

Ä

r du ny i Vänsterpartiet? Har du
varit med ett tag men känner att
du vill veta mer om Vänsterpartiets
ideologi och organisation? Då är det här
kursen för dig!
Tillsammans går vi igenom Vänsterpartiets ideologiska grund, hur vi
arbetar parlamentariskt och hur du kan
engagera dig på olika sätt i vår partiorganisation. Dagen fylls av spännande
föreläsare och diskussion. Kursen riktar

sig till nya medlemmar i hela Skåne och
kommer att hållas i Lund. Kursen är
helt gratis och vi bjuder på frukostfika,
lunch och kakor. Du anmäler dig genom
att maila till:
skane@vansterpartiet.se
Skriv namn, efternamn och vilken
partiförening du tillhör
När: Lördag 2 oktober kl 10-16
Var: Lund, specifik plats i Lund
skickas ut till alla anmälda.

Valberedningsutbildning

A

tt vara valberedare i en partiförening eller i ett distrikt är ett centralt
och viktigt uppdrag. Valberedningens
uppgift är att granska och värdera de
nominerade kandidaterna, både var för
sig och utifrån hur de kan samarbeta
och komplettera varandra, och sedan
lägga fram ett väl genomtänkt och
avvägt förslag.
Nu bjuder Vänsterpartiet Skåne in
samtliga valberedningar i distriktets
partiföreningar samt distriktets valberedning till en kurs för valberedningar.
Vi hoppas att så många som möjligt har
möjlighet att delta!
Anmäl dig eller hela er valberedning
till skane@vansterpartiet.se.
Skriv namn och partiförening eller
ange om du är ledamot i distriktets
valberedning.
När: Lördag 23 oktober
För mer info gå in på
skane.vansterpartiet.se
och titta i kalendariet

Ny medlem, eller bara nyfiken på Vänsterpartiet?

Kom, fika, ta pulsen på oss!

H

ar du nyligen gått med i Vänsterpartiet eller är du nyfiken
på att bli medlem? Funderar
du på hur du kan engagera dig i
Malmövänstern? Kom och fika,
lär känna Vänsterpartiet och
träffa fler som precis som du
tagit steget eller är på väg!

Varannan måndag hela hösten anordnar vi träffar för nya och nyfikna. Hittar
du ingen tid som passar? Kontakta oss
ändå så löser vi det!
Tid: 18:30-20:00
Var: Vänsterns hus, Nobelvägen 51.
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Anmäl dig på mail till:
malmo@vansterpartiet.se
Skriv namn och vilket
datum du vill delta.
Datumen är följande:
mån 13 sep kl 18.30 - 20.00
mån 27 sep kl 18.30 - 20.00
mån 11 okt kl 18.30 - 20.00
mån 25 okt kl 18.30 - 20.00
mån 8 nov kl 18.30 - 20.00
mån 22 nov kl 18.30 - 20.00
mån 6 dec kl 18.30 - 20.00
Vänsterns Hus, Nobelvägen 51, Malmö
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Facklig-politisk
vänsterskola!

U

nder hösten 2021 drar Vänsterpartiet
runt om i landet i gång andra omgången av vår facklig-politiska studiesatsning,
Facklig-politisk vänsterskola.
Skolan riktar sig till dig som är fackligt
engagerad eller som är intresserad av
att bli engagerad oavsett om du har kort
eller lång erfarenhet i Vänsterpartiet och
oavsett förkunskaper.
Både du som deltog i förra läsårets studier och du som är ny för i år är välkommen!
Innehållet är inte det samma som senast.
Studierna pågår från oktober till och med
mars i en takt av ett möte per månad. Studiemötena börjar med en föreläsning, och
därefter diskuterar vi utifrån gemensamma
frågeställningar.
Följande teman kommer att behandlas:
Föreläsning 1:
Kvinnors fackliga organisering
visade vägen
Föreläsning 2:
Arbetets mening – arbetets frigörelse?
Föreläsning 3:
Facklig kamp och klimatkamp?
Föreläsning 4:
Opinionsbildning på arbetsplatsen
Föreläsning 5:
Inför valet 2022 kampen om arbetarväljarna
Föreläsning 6:
Proletarisering av medelklassyrken
och facklig strategi
I Skåne kommer Fackliga Vänsterskolan att
genomföras i Malmö och i Helsingborg och
en grupp kommer att genomföra skolan
digitalt över Zoom. Du väljer själv vilken av
grupperna det passar dig bäst att delta i.
I Malmö kommer mötena att hållas följande datum: 19/10, 16/11, 7/12, 18/1, 15/2
och 15/3 i ABF:s hus Mosaiken, Porslinsgatan 3 i Malmö 18.30-20.30 alla dagar.
Du anmäler dig till patrik.strand@vansterpartiet.se senast den 11/10. Ange vilket
fackförbund du tillhör vid anmälan.
För Helsingborg och den digitala gruppen är tiderna inte klara, men de kommer
att anpassas så att så många som möjligt
kan delta.
Du som vill delta i Helsingborg eller i den
digitala gruppen (skriv vilken vid anmälan)
anmäler dig genom att skicka ett mejl till
skane@vansterpartiet.se senast den 11/10.
Ange vilket fackförbund du tillhör vid
anmälan. Meddela också om det är några
tider/veckodagar som är omöjliga för dig.
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Viktigt inför
Vänsterpartiets
kongress 2021

V

änsterpartiet håller kongress i
Stockholms Folkets Hus den 4-6
februari 2022. Kongressen kommer
bland annat att anta valplattform och
välja partistyrelse.
All viktig information inför kongressen hittar du på https://www.vansterpartiet.se/kongress2022/
Där står bland annat hur du eller din
partiförening motionerar och nominerar inför kongressen. Motionsstopp och
förhandsnomineringsstopp inför valen
på kongressen är den 4 november. Du
hittar även partistyrelsens förslag inför
kongressen på denna sida.
Nominera dem du vill
se som kongressombud!
Skånedistriktet har 26 ombud på
kongressen. Dessa väljs av medlemmarna i ett digitalt val med hela kongressen
som en gemensam valkrets.
Mer information om valet kommer
att finnas i nästa nummer av Folkviljan.
Inför kongressombudsvalet har
alla medlemmar och partiföreningar
möjlighet att nominera dem de vill se
som kongressombud. Distriktets valberedning tar därefter fram ett förslag till
kongressombud, men alla nominerade
som tackar ja kommer att stå med på
valsedeln.
Nomineringar senast den 15 oktober
till:
skanevalberedning@vansterpartiet.se
Ange namn och partiförening för den
du nominerar. Alla nominerade ska vara
tillfrågade och ha tackat ja.
Kongressförberedande
konferens 31 oktober
Skånedistriktet arrangerar en kongressförberedande konferens som tar
ställning till vilka motioner och nomineringar inför valen på partikongressen
som Skånedistriktet ställer sig bakom.
Denna konferens genomförs i Helsingborg den 31 oktober.

Partiföreningarna väljer ombud till
konferensen. Mer information om detta
går till partiföreningarna.
Alla medlemmar och partiföreningar
i Skånedistriktet som önskar att konferensen ska ta ställning till att eventuellt ställa sig bakom en motion eller
nominering skickar dessa motioner
och nomineringar till skane@vansterpartiet.se senast den 22 oktober. (Det
går också bra att som enskild medlem
eller partiförening skicka motioner och
nomineringar direkt till partiet centralt
Sammanfattning av viktiga
datum inför kongressen:
15 oktober
Sista dag att nominera dem du/ni vill se
som kongressombud för Vänsterpartiet
Skåne till
skanevalberedning@vansterpartiet.se
22 oktober
Sista dag att skicka in de nomineringar inför valen på kongressen och
de kongressmotioner du/ni vill att
Skånedistriktets kongressförberedande
konferens ska ta ställning till
skane@vansterpartiet.se
31 oktober
Kongressförberedande konferens
4 november
Sista dag att lämna in motioner och
förhandsnomineringar till partiet
centralt.

Kongressen 2020

Foto: Maria Kållberg
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In memoriam | Saknade kamrater

Anders Arenhag

En av våra trognaste
partimedlemmar har lämnat oss
Efter studier i Lund hamnade Anders
och Ingar i Simrishamn, där deras två
barn föddes och växte upp. Anders och
Ingar hade redan som tonåringar funnit
varandra i Helsingborg. Det var inte
bara det ”röda” Lund som påverkade
deras politiska ställningstaganden. En
lång resa i Latinamerika hade än mer
grundlagt övertygelsen om att man
måste arbeta mot orättvisorna i världen
och i Sverige. När det kom en grupp
chilenska flyktingar till Simrishamn
kunde de ställa upp och hjälpa till på
ett effektivt sätt, eftersom de pratade
flytande spanska.
Vänsterpartiet (då VPK) blev deras
politiska hemvist i Simrishamn. Anders

var en klippa både i partiföreningen
och att sköta de uppdrag han åtog sig.
Kassör i partiföreningen under alla år,
partiets representant i Socialnämnden,
flera olika omgångar ledamot i Kommunfullmäktige (senast 2010-2014),
politisk sekreterare i Region Skåne
och senare revisor i många år i Region
Skåne, är bara några exempel på de
uppgifter han åtog sig och som han
ansvarsfullt tog hand om.
Efter Ingars död 2014 hade Anders
tur att efter några år hitta en ny kärlek,
Mary, vilket också ledde till att han
flyttade från Simrishamn.
Anders var snäll, klok, rolig och
mänsklig. Trots att det de senaste åren

Steve Krauss

En älskad kamrat har lämnat oss
Lördagen den 29 maj 2021. Fanorna
vajar ikapp under den klarblå himmeln
utanför entrén till S:t Pauli kyrka där
familj, vänner, kamrater och medlemmar ur Vänsterpartiet, Värmestugan,
Svenska Kyrkan, Refugees Welcome,
Amnesty International och RFSL
Malmö samlats för att ta ett sista farväl
av Steve Krauss.
Malmö bjuder på sin första riktiga
sommardag. En vackrare dag kunde
inte ha valts för vår vän. För det var så
alla såg honom; som sin vän. Och min
bästa vän, min egen regnbågstvilling.

Jag mötte Steve 2013 under min tid
som ordförande för RFSL Malmö. Hans
passionerade kamp för mänskliga
rättigheter genomsyrade hans liv under
våra år tillsammans. Han var kamraten
som alltid var på plats för att brygga
kaffe, laga mat, bära fanor eller ge
hemlösa skydd för natten. 2015 lämnade han RFSL Malmö efter en kort tid
som ordförande för att engagera sig i
Refugees Welcome. Han ville alltid vara
där han ansåg sig behövas mest. Varje
fredag stod han vid Stadshuset och höll
uppe kampen för Fridays for future.
Lika stark var hans passion för katter och många
är vi som följt hans älskade
katter Oscars och LGs liv i
sociala medier.
Genom åren kom Steve
att få en växande roll i mitt
liv och han blev vännen
som alltid satt på sin plats i
min röda fåtölj när det var
dags för Mello, Fotbolls-vm,
speciellt damfotboll eller
Susanne Adielsson minns Steve Krauss. Steve blev 73 år. bara lite allmänt vardagshäng. Vännen som alltid
Arkivbild
34

bara blivit sporadiska besök så är vår
saknad av en av de trognaste, vänligaste
partikamraterna redan stor.
Laura Ilabaca, Margareta Hagstad,
Sture Antonsson, Eje Hellerstedt,
Gudde Bergsland, Margareta Thorstad,
PerThorstad, Mats Sundbeck,
Ingemar Hansson
Vännerna i Vänsterpartiet

hade så många historier att berätta
och även om man knappt förstod eller
ibland tvivlade på hälften av vad han sa,
så drogs man alltid med av hans glöd.
Han levde. Ett liv levt fullt ut.
Steves låga har nu slocknat, men
hans brinnande glöd för mänskliga
rättigheter kommer fortsatt lysa genom
Amnesty International Malmö
hbtqi-grupp.
Nu är du där, det du har kämpat för.
Där alla är trygga och kan vara sig
själv.
Landet utan gränser, där alla är
välkomna och alla katter blir mätta på
dreamies.
Nu kan du hälsa på hemma hos Irene
och Moose igen och inte ens FBI kan
stoppa dig.
När det är dags att vi möts igen då ska
du få visa mig Paris. För Inget stoppar
Regnbågstvillingarna..
“ I was born at the right time. I was
born to listen to the music. “
Steve Krauss
Nu har musiken tystnat.
Steve Krauss 19480312- 20210505
Susanne Adielsson
NR 4 2021
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Cykelfrågor | V Malmö

Malmö ska bli en verklig cykelstad ...

S

ka Malmö bli en riktig cykelstad måste cykeltrafik
prioriteras framför biltrafik. Vänsterpartiets parlamentariker för trafik, stadsbyggnad
och miljö i Malmö är strax klara
med ett nytt cykelprogram som
kommer att samla och vässa vår
cykelpolitik.

Cykeln ska bli det snabbaste, säkraste och
bekvämaste sättet att ta sig fram i Malmö!

Det ska vara ett stöd när vi ska förhålla
Johan Lönnroth
oss till cykelfrågor, men också kunna
synliggöra och förklara vår trafikpolitik
i valrörelsen.
Det övergripande målet är att Malmö
ska bli en verklig cykelstad med bättre
och säkrare cykelbanor i ett sammanhängande system där cykel-, gång- och
kollektivtrafik prioriteras framför
biltrafik.

Målen är att cykeln ska bli det
snabbaste, säkraste och bekvämaste
sättet att ta sig fram, att 60 procent av
malmöborna cyklar till arbete och skola
2030 och att 30 procent av inpendlarna
cyklar.
Genom en “cirkulationsplan” ger
genomfartstrafiken plats för cykel
och buss. Cykelvägnätet byggs ut,
rustas upp och utvecklas. Konkreta
förslag finns för utformning, service
och utbildning. Riktlinjer för vägarbete föreslås. Fokus sätts även på
cykelparkering både vid bostaden och
olika målpunkter. En mängd åtgärder
föreslås därutöver.
Programmet kan förhoppningsvis
vara stöd och inspiration också för
andra.
Anders Andersson
Oppositionsråd (V)

... men vad tycker (V)i om elsparkcyklar?

D

e skräpar ner och är farliga
för funktionsnedsatta. De
är dödsfällor för förare
och fotgängare, ekonomiska
fällor för underhållsarbetarna
och tekniskt undermåliga, går
lätt sönder och batterierna
håller inte särskilt länge. Och det
argument som uthyrarna använder mest, att de ersätter biltrafik
i städerna, håller inte alls.
Problemen med elsparkcyklarna är
många. Risken för funktionsnedsatta
att snubbla på dem när de ligger slängda överallt är bara det mest uppenbara.
Att det är farligt även för den som kör
då risken att cyklarna plötsligt stannar
och kastar av sin förare, att de trillar
handlöst vid minsta gupp i vägen eller
att förarna inte kan göra tecken vid
sväng så de blir påkörda är lika allvarliga.
Ortopeder och akutläkare säger
att de aldrig skulle sätta sin fot på en
FOLKVILJAN
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elscooter. För de som plockar in de
bortkastade cyklarna, och laddar deras
batterier innebär anställningsvillkoren
ofta gig-anställningar, stress, låg lön
och osäkerhet. Och de som idag tar en
elscooter lämnar sällan bilen hemma:
istället är det cykeln, stadsbussen eller
skorna som slipper en liten gnutta
slitage.
Det ser ju så kul ut att fräsa fram på
gatan och kunna ställa ifrån sig sitt
fordon var som
helst utan att tänka
på parkering!
Ja, men till vilket
pris? Vi är helt
övertygade om
att de inte tillför
något till stadsbilden utan i stället
skapar massor
av nya problem.
Det är hög tid att
stoppa dem.
Nu har både
Foto: Busi Dimitriu
Köpenhamn och

Växjö lyckats, då måste Malmö också
kunna. Det man gjorde i Köpenhamn
var att tvinga dem till särskilt angivna
parkeringsplatser. I Växjö tillät man
dem inte över huvud taget. Även Kristianstad är på väg att fatta beslut om att
inte släppa in dem.
Men i Malmö har man hänvisat till att
lagen har varit otydlig om det är möjligt
att förbjuda dem, det är fordonsförflyttningslagen och den fria marknaden
och annat man behöver ta ställning till.
Trafikverket är också kritiska men har
inte lyckats hitta rätt lagrum.
Men Köpenhamn visar vägen: ge dem
bara tydliga men omöjliga villkor så
kommer marknadskrafterna att göra
resten.
Eller så går det att hitta andra
kreativa sätt att stoppa dem. De är ett
problem som behöver lösas så fort som
möjligt.
Just do it!
Susanna Lundberg
Mats Billberg Johansson
V Malmö
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När jag skrev prosadikten om Utanförfolket så kom jag att fundera på vilken fruktansvärd grymhet dessa
skyddslösa människor utsattes för. Att de varje dag fick finna sig att frukta, att vara rädd. Rädd att leva i sina
hem och rädd att söka sig ut i byn för sina ärenden.
Den här förföljelsen av utanförfolket var ett utslag för klassamhällets. De som hånade var fattiga men de
som hånades var fattigare. De var svaga av fattigdom, psykisk ohälsa och utsatthet. Man slog nedåt, alltid.
Aldrig uppåt. Visst fanns det ibland även ”särlingar” hos överklassen men de skyddades alltid av de sina. Av
pengarna. De hånade man inte och kränkte, snarare bugade man även för dem.
De här skedde oftast med de vuxnas vetskap och ibland förtjusning. Sånt här sker såklart fortfarande. Det
är en smärtans insikt som vi borde försöka sätta stopp för.
Stig Åke Stålnacke

Utanförfolket
I ruckel till stugor
i dragiga kåkar
där bodde dom alla
Utanförfolket
Det var dom som hånades av oss präktiga
I byn Sommarsol

Ja det var Svart-Olle och stinkande Pissluktar-Anna
Det var Britta-Byxlös med det röda läppstiftet kletat
kring truten och så där Langar-Emma
Hon som sålde finkel till buset
Buset som sen på hennes arm sov av sig ruset.
Öknamnens fulhet vässades
av hat och förakt
De blev elakhetens vapen
mot de som saknade makt
Svart-Olle hade ofta var i ögat
Byx- Britas Chanel nummer fem var en stank av unkenhet
och urin
Mejslade av trötta lemmar
Framvuxna ur ett liv utan nåd.
Det var dom vi jävla skitungar
jagade med de eviga glåporden
Vi bankade på deras hus
om natten i mörkret
En by, ett liv
med svarta konturer
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KOMMER RUNT
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Ja det var Svart-Olle och stinkande Pissluktar-Anna
Det var Britta-Byxlös med det röda läppstiftet kletat
kring truten och så där Langar-Emma
Hon som sålde finkel till buset
Buset som sen på hennes arm sov av sig ruset.
I Rom var alla taxibilar gula lätta att se i vimlet
I vår by var utanförfolket gråa
med stänk av snorloskor och var i ögat
Hela vägen en plågsam vandring
En färd mot alla uslingars förlovade land.
Mitt hår är idag grått, inget vackert stänk av silver bara dassigt grått
och jag linkar fram på vägen
Jag doftar inte liljekonvalj
Och det har hänt att glåpord kastas efter mig
Och då minns jag orden från förr, de om…

Ja det var Svart-Olle och stinkande Pissluktar-Anna
Det var Britta-Byxlös med det röda läppstiftet kletat
kring truten och så där Langar-Emma
Hon som sålde finkel till buset
Buset som sen på hennes arm sov av sig ruset.
Stig Åke Stålnacke

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