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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

Bilden är från partikongressen
2014, som liksom nästa år var
ett valår. Valårskongresser är
viktiga; då ska valplattformen
beslutas och riktlinjer för det
kommande valarbetet dras upp.
Dessutom ska den partistyrelse
som ska leda oss i valrörelsen
väljas.
Foto: Figge Bergquist

Rösta
i kongressombudsvalet!
4-6 februari nästa år har Vänsterpartiet kongress.
Kongressen kommer bland annat att anta valplattform för Vänsterpartiet och välja den partistyrelse
som ska leda oss i valrörelsen.
Vänsterpartiet Skåne har 26 ombud
på kongressen. Vilka som ska åka som
ombud och företräda Skåne på kongressen beslutas gemensamt av alla de
medlemmar som använder sin rösträtt i
kongressombudsvalet.
Kongressombudsvalet pågår den
19/11-30/11. Du kan rösta antingen digitalt på partidistriktets valhemsida eller
per post. Alla som står som betalande
medlem i medlemsregistret (betalat
medlemsavgiften för 2020 och/eller
2021) senast den 7/11 har rätt att rösta.
Sista dag för röstning i första valomgången är alltså den 30 november,
då måste vi ha din röst oavsett om
du röstar digitalt eller poströstar.
Rösträkning sker 1/12.
Eventuell andra valomgång
För att bli vald till kongressombud i
Vänsterpartiet måste man ha fått mer
än 50 procent av de avgivna, godkända
rösterna. Om inte tillräckligt många
kandidater fått detta blir det en andra
valomgång.
Valresultatet och om det blir en andra
valomgång meddelas på skane.vansterFOLKVILJAN
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partiet.se få snart rösträkningen är klar.
Den andra valomgången genomförs,
om den blir av, den 6-15/12. Du som
röstar digitalt loggar in på samma sätt
som i valomgång 1. Du som poströstat
i första valomgången får valsedlar och
valkuvert per post utan att behöva säga
till. Du som inte röstat i första valomgången och vill poströsta meddelar
detta på mejl till skane@vansterpartiet.
se Tänk på att meddela i så god tid så att
vi hinner få din poströst i retur senast
den 15/12.
Sista dag för röstning i andra valomgången är alltså den 15 december,
då måste vi ha din röst oavsett om du
röstar digitalt eller poströstar.
Information om valet kommer även
att gå ut till medlemmar per mejl och
sms.

Använd din rösträtt.
Rösta i kongress
ombudsvalet!

Så här gör du
för att rösta digitalt:
Gå in på
vkongress.zetkin.org/skane
Du loggar in antingen med ditt
mobila bank-ID (gäller dig som har
ditt personnummer i medlemsregistret) eller med den kod du
kommer att få med personligt brev
från Vänsterpartiet Skåne (gäller
övriga). På sidan hittar du information om valet och om de som
kandiderar samt anvisningar hur
du ska göra när du röstar.
Det underlättar arbetet kring
valet om så många som möjligt
röstar digitalt.

Så här gör du om du
hellre vill rösta med post
Du som hellre vill poströsta har
möjlighet att göra det. Då meddelar
du detta till Vänsterpartiet Skåne
på mejl skane@vansterpartiet.se
så skickar vi valsedlar och röstkuvert för poströstning. Tänk på att
meddela i så god tid så att vi hinner
få din poströst i retur senast den
30/11 i valomgång 1 och 15/12 i
valomgång 2 /om den blir av).
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Valet 2022 | Valsamordnare

Snabbt om Rebecca Thell:

Snabbt om Joel Nordström:

Ålder: 32 år
Bor: Helsingborg
Familj: Singel
Utbildning och jobb: Kandidatexamen IMER
(Internationell migration och etniska relationer)
Ordförande i Vänsterpartiet Helsingborg. Jobbat
bland annat som reseledare
Hobbies/intressen: Dans, som zumba, reggaeton
Kulturfavoriter just nu: Musik (se ovan) att laga
mat för att man vill, nu gäller thai. ”Det var
afghanskt för ett par månader sedan”

Ålder: 29 år
Bor: Malmö
Familj: Sambo
Utbildning och jobb: Juristexamen. Varit utredningssekreterare på tillståndsenheten. Praktiserat och jobbat för Vänsterpartiet i Bryssel,
sammankallande i EU-valrörelsen 2019.
Hobbies/intressen: Kontrabasen och att ”spika på
en bastu” strax utanför Svedala.
Kulturfavoriter just nu: Läser Beck-böckerna.
Lyssnar på Chris Christofferson och Merle Haggard.

Ett bra val! (eller kanske två?)
V
i är många i Vänsterpartiet och tillsammans blir vi ännu fler, det
är så vi vinner val i vårt parti.
Ungefär så kan man sammanfatta de båda nytillträdda
valsamordnarnas resonemang om sina uppdrag.
De som ska göra’t är Joel Nordström, Malmö och Rebecca Thell,
Helsingborg. Tillsammans med resten av oss, alltså.
Sedan ett par veckor är de installerade i
Vänsterns hus på Nobelvägen i Malmö,
”högkvarter” för de anställda i region,
distrikt och Malmöförening; Rebecca
Thell som valorganisatör med fokus
4

på att vara en resurs för distriktet och
partiföreningarna, och Joel Nordström
som har sitt uppdrag från regionen
och ska göra vardagsnära politik av det
regionpolitiska programmet.

Vänsterpartiet centralt är mitt uppe i
arbetet med att planera och mobilisera
inför kommande valår. Mycket ska vara
på plats när det drar ihop sig på allvar:
debatter, kampanjer på gator, torg och
digitalt i sociala medier, trycksaker
att dela ut, valstugor, öppna möten,
annonser och affischer som förmedlar
budskap, och inte minst ska Vänsterpartiets alla medlemmar och sympatisörer vara peppade.
Det är där våra valsamordnare passar
NR 5 2021
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Engagera dig och andra | Valet 2022
in. Under ett års tid ska de tillsammans
med partiföreningar, region och distrikt
planera och genomföra Vänsterpartiets
valarbete i Skåne.
Planerna för hur de ska genomföra
sina uppdrag börjar ta form.
– Men just nu, när vi precis har
börjat, läser och analyserar vi mest, och
pratar med folk, säger Joel.
Extra intensiv period
Den här hösten är en extra intensiv period då det läggs budgetar och regionoch kommunalpolitiska program som
kommer att vara underlag för valet.
Och föreningarna ska därtill föreslå
kamrater till vallistorna.
– Jag tänker jobba relationsbyggande
mellan föreningar och distrikt. Skånes
föreningar är olika stora och har olika
förutsättningar att dra en hel valkampanj, vi måste hjälpas åt, och därför
tänker jag till exempel vända mig till
partiföreningsgrupperna.
Joel, som har fokus på regionen säger:
– Folk har koll på att regionen
ansvarar för sjukvård men den ansvarar
för mycket mer. Mest fördolt är nog det
som kallas regionalt utvecklingsarbete,
alltså hur man får Skåne att hålla ihop.
Jag ska försöka omsätta det regionalpolitiska programmet i lokala valrörelser.
Ett språk som folk begriper
– Många jag känner vet inte hur det politiska arbetet funkar, det gäller att hitta
ett vardagsspråk som folk begriper,
säger Rebecca och fortsätter:
– Det gäller att inge förtroende och
få upp en glöd. De allra flesta har blivit
medlemmar för att de vill engagera sig,
mer eller mindre.

De allra flesta har
blivit medlemmar för att
de vill engagera sig

– Folk har blivit intalade att nedskärningspolitiken är oundviklig, men
det stämmer inte. Det går att driva en
annan politik och vårt mål är att få folk
att känna att det finns ett realistiskt
alternativ.
Båda återkommer ofta till hur viktigt
FOLKVILJAN
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det är att satsa på medlemmarna så att
många törs och vill engagera sig aktivt.
– Vi vill bjuda på lite ”godis”, hur man
har kul när man kampanjar.
– Vi behöver visa folk att man inte
måste vara så duktig och präktig för
att vara vänsterpartist. Det är viktigt
att sänka tröskeln för att kampanja,
att vara medlem är kunskap nog, säger
Joel. Alla har det. Man behöver inte
prata så mycket själv. Det gäller mer att
lyssna på vad folk har att säga.
– Och en positiv erfarenhet från
EU-valet är att vara rörelsebyggande,
det arbetet bör vi utveckla.
Att få göra något för andra, med
andra.
– Det är skillnad på att lägga 110 pro-

cent på Vänsterpartiet som jag tror på,
än tolvtimmarspass i ett kapitalistiskt
företag, säger Rebecca.
– Det kommer att krävas 110 procent,
men det är en ynnest och ett privilegium, säger Joel.
– Det är som att ha en massa hus
framför sig, med dörrar att knacka på,
och förhoppningsvis får vi komma in
och fika.
Maria Kållberg
Fotnot:
Folkviljan återkommer med presentation av Daria Bogdanska och Hodan
Omar som tillträder sina uppdrag
längre fram.

Var med och
engagera medlemmar!

V

ill du vara med i en
storsatsning inför valrörelsen? Brinner du för
organisering och att engagera
människor?
Vänsterpartiet Skåne söker nu
kamrater som vill vara med i ett
projekt för att organisera och
aktivera fler medlemmar i alla
partiföreningar i Skåne.
Vi letar efter dig som vill lära dig
organisering eller dig som redan är
grym på det. Detta är en storsatsning
för Skånedistriktet och syftet är att få
fler engagerade medlemmar som alla
på sitt sätt kan bidra till att vi gör ett
riktigt bra val i september 2022.
I projektet ska vi kartlägga medlemmarnas intressen, färdigheter och erfarenheter för att kunna vara så många
som möjligt under hela valrörelsen.
Men medlemsinventering är värdefullt
även efter valet. Att bygga relationer är
viktigt och projektet kommer att göras
via en grym ringkampanj för att nå ut
till alla medlemmar.
Detta är en storsatsning som kommer
att ske i samarbete med partifören-

ingarna för att stödja deras utveckling
samt aktivering av fler medlemmar. En
del av projektet kommer även vara att
stödja och satsa på en förvalskampanj
för att få in intresserade medlemmar i
verksamheten.
Vänsterpartiet Skåne är det näst
största distriktet med cirka 3800
medlemmar och vi är övertygade om att
de allra flesta vill aktivera sig på något
sätt, stort som smått. För att kunna
göra detta riktigt bra behöver vi vara
många och vi behöver kamrater som
är intresserade av att driva projektet
framåt tillsammans med oss.
Visst vill du vara med och vara en del
av en rörelse och se till att Vänsterpartiet växer?
Digital utbildning och detaljerad
genomgång kommer att ske i november.
Anmäl dig redan nu! Välj ett av utbildningstillfällena nedan.
Datum och tid för
utbildningstillfällena:
18/11 18:00-20:00
24/11 18:00-20:00
27/11 10:00-12:00
Anmälan till: skane@vansterpartiet.se
eller via Zetkin:
zetk.in/o/261/campaigns/1012
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Valstrategier | Zetkin i Norge

Zetkin hjälpte Norge
att svänga vänster

D

en 13 september 2021.
Klockan är halv tio på
kvällen när resultaten
börjar rulla in, och det står direkt
klart att Norge gjort ett vänsterval. I Malmö brister ett tiotal
skåningar ut i jubel. Valvakan
har arrangerats av lokala Zetkin
Foundation, en doldis som spelat
en betydande roll i valet. Tre år tidigare har ett samarbete inletts.
Den 9 juni 2018 samlas organisatörer
från hela landet i Stockholm. Vänsterpartiet ska för första gången någonsin
kontakta väljare i stor skala via telefon.
Nu ska distrikten utbildas i hur ringandet går till.
Bland utbildarna finns Henriett Røed
från norska Sosialistisk Venstreparti SV,
som framgångsrikt ringt väljare i den
senaste valrörelsen.
Henriett går igenom hur de mobiliserat ringare, skapat buzz, bjudit aktivister på pizza och utformat samtal för att
övertyga väljare. Den skånska delegationen – där jag ingår – antecknar och
ställer frågor om teknik och resultat.
Överträffade förväntningarna
Ett drygt år senare åker jag till Oslo.
Nu är det vår tur att utbilda SV. Den
skånska ringkampanjen i valet 2018
överträffade alla förväntningar, stod
för hälften av alla samtal i landet, och
uppvisade mätbara effekter på valresultatet. SV har hört om framgångarna,
och hur de delvis hänger ihop med vår
tekniska lösning Zetkin. Under 2019
har SV påbörjat ett arbete med Zetkin i
hela partiet och nu vill de slipa organisationen inför lokalvalet.
Den tekniska plattformen Zetkin
uppstod ur ett akut behov av bättre organiseringsstrukturer i Vänsterpartiet
Malmö inför valet 2014. Det blev ett rekordval, och året därpå bildades Zetkin
6

Zetkin Foundation har haft ett samarbete med norska Sosialistisk Venstreparti sedan
2019. Idag har Norska stortinget rödgrön majoritet.

Foundation för att sprida framgångsreceptet inom Vänsterpartiet. Efter ett
par år uppstod intresse även utomlands
och idag används Zetkin i fyra länder,
med förfrågningar från många fler.
Förskjutit skalan åt vänster
I Norge har Zetkin Foundation sedan
2019 fått allt starkare relationer till SV,
ett av två partier tydligt till vänster om
socialdemokratin. Både SV och nykomligen Rødt har vuxit de senaste åren
och förskjutit den politiska skalan åt
vänster. I årets val som kom att handla
mycket om klimat och ojämlikhet röstade 7,6 procent på SV och 4,7 procent på
Rødt – totalt 12,3 procent.
Den 14 oktober kunde därför Erna
Solbergs högerregering ersättas av
en minoritetsregering bestående av
Arbeiderpartiet och Senterpartiet, ledd
av socialdemokraten Jonas Gahr Støre. I
Stortinget finns rödgrön majoritet, men
förhandlingarna föll samman när det stod
klart att både välfärds- och klimatpolitik
skulle bli för dålig enligt SV.
– Det är uppenbart att SV kan få
till en bättre politik för våra väljare i

opposition, skrev SV-ledaren Audun
Lysbakken på Facebook när förhandlingarna bröts den 29 september.
Istället fortsätter organiserandet av
en stark och växande vänsteropposition. Och när SV organiserar så sker det
med verktyg och lärdomar från Malmö.
Rickard Olsson
Vad är Zetkin?
Zetkin kan sägas vara ett multiverktyg för aktivism. Det ingår verktyg
för att ringa medlemmar, anmäla sig
till aktiviteter och driva kampanjer.
Zetkin utvecklas av V Malmö,
initialt inför Vänsterdagarna 2013.
Idag används Zetkin också i övriga
Sverige och även av systerpartier i
andra länder.
Det bygger på öppen källkod, så
vem som helst kan bidra till utvecklingen. Är du intresserad? Ta en titt
på zetkin.org och se hur du kan göra.
Clara Zetkin var en tysk socialist
som bland annat tog initiativet till
den internationella kvinnodagen.
Johan Standell
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Ämne | Beskrivning

Vi bygger
Malmö

I

november ska Malmö kommunfullmäktige anta en budget för 2022.
Den kommunala budgeten fördelar pengarna mellan stadens
olika verksamheter.
Malmö stad styrs av Socialdemokraterna och Liberalerna och
de lägger fram en gemensam
budget som de också förhandlar
med Miljöpartiet.
Vänsterpartiet lägger fram ett
eget budgetförslag för att visa
på hur vi hade velat styra staden
och var vi hade lagt resurserna.

Vad som sker politiskt i riksdag och
regering är förutsättningen för den
budget vi lägger i Malmö stad. Kommunens ekonomi styrs oerhört mycket av
rikspolitiken. Den socialdemokratiska
regeringen har en skattepolitik som ger
mindre till välfärden, men mer i bidrag
till de rika genom till exempel rut- och
rot- och ränteavdrag. Det spär på de
redan stora klassklyftor som finns i vårt
samhälle, också i Malmö.
Det skulle behövas en statlig politik
som omfördelar resurserna i samhället
– från de med höga inkomster, kapital,
arv och förmögenheter, till de behov
som finns.
De som saknar resurser är också de
som drabbas hårdast av ojämlikhet och
försämrad välfärd.
Skapa ett jämlikt samhälle
Vänsterpartiet anser att politikens
främsta uppgift är att skapa ett jämlikt
samhälle. Den kommunala budgeten är
ett medel för att nå dit. Alla kommunala
beslut och investeringar måste också
bidra till att uppnå klimatmålen. Det
kan handla om fler cykelbanor, färre biFOLKVILJAN
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lar, mer grönska i staden,
men också till exempel
klimatsmarta byggnader
och solceller på hustak.
Vi i Vänsterpartiet vet
att klimatet inte kan vänta!
Vi behöver kraftfulla
åtgärder för att nå målet
om ett fossilfritt Malmö
och göra allt vi kan för att
förhindra den katastrof vi
står inför. Vi har en radikal
och handlingskraftig
klimatpolitik som visar att
Malmö stad skulle kunna
gå före.
Emma-Lina Johansson.
Vi vill bygga bra
Foto: Elakkanin Photography
bostäder
Bostaden är en grundläggande social
hatbrott. Kulturen måste få ta en större
rättighet och en del av välfärdspolitiplats i hela staden, samt antirasistisk
ken. Vi i Vänsterpartiet vill bygga bra
och feministisk politik som gör skillnad
bostäder som vanligt folk har råd att
i människors vardag.
bo i. Vi skulle aldrig använda MKBs
Utgångspunkten för Vänsterpartiet
hyresgästers pengar för att finansiera
är att det är Malmöbornas behov av en
andra kommunala verksamheter. Vi
stark och fungerande välfärd som ska
vill att deras hyror ska gå direkt till
styra budgeten, inte tvärtom.
renoveringar, nybyggnation och sociala
insatser där de bor.
Vi är beredda!
I Vänsterpartiets Malmö ska alla som
Malmö behöver en ny politisk majoritet
kan arbeta göra det. Vi skapar arbeten
som gör staden mer jämlik, som ger
genom investeringar i bostadsbyggande
varje unge möjlighet att lära för livet,
och klimatåtgärder, men också genom
som ger varje Malmöbo vård och
att finansiera stadens verksamheter
omsorg av god kvalitet och som satsar
fullt ut och anställa många fler i välfärpå den nödvändiga omställningen för
att klara vår framtid.
den.
Vi visar på möjligheterna i vårt
förslag till kommunal budget. Vi vet att
Fri från diskriminering
det går att bygga ett mer jämlikt Malmö
Hur vår personal mår påverkar också
– och vi är beredda att göra jobbet.
vilken service vi som Malmöbor får. Vi
vill satsa på arbetsmiljöarbetet i staden,
Emma-Lina Johansson (V),
men också på utbildning i bristyrken
kommunalråd
för att rusta arbetslösa Malmöbor.
Malmö ska också vara en stad fri
från diskriminering. Vi vill se kraftfulla åtgärder mot diskriminering och
7

Beskrivning | Ämne

Karensdagen
Kare
går att
avskaffa

F

rågan om karensdagens
vara eller icke vara är en
debatt som förts på svensk
arbetsmarknad i princip konstant sedan dagens sjukförsäkring kom till i mitten på 50-talet.
Från början fanns det egentligen
tre karensdagar, dessa lyckades
dock tjänstemännen förhandla
bort så i praktiken drabbades
bara LO-medlemmar.

Därefter har debatten fortsatt i ungefär
samma hjulspår. Arbetarrörelsens
partier och organisationer har lyft fram
att karensdagen är ett orättvist system
som hårdast drabbar de som har sämst
betalt och med sämst förutsättningar
att vara flexibla med sitt arbete.
De borgerliga partierna tillsammans
med arbetsgivarorganisationer har i
motsatts till detta hävdat behovet av
en självrisk som gör att människor
”inte blir sjuka i onödan”. För att skapa
denna självrisk har de med jämna mellanrum fört fram behov av karensdagar
eller lägre sjukersättning, ofta har de
hävdat behovet av båda tillsammans.
V välte S
Under några år på 80-talet lyckades
arbetarrörelsen få bort karensdagen
men under 90-talet kom den sedan
tillbaka.
För den intresserad av partihistoria
kan det konstateras att det krisförslag
som 1990 lades fram av en S-regering
innehållande bland annat strejkförbud,
8
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Karensdag i sjukförsäkring | Regionen
lönestopp och återinförd karensdag gav
upphov till första gången vi som parti
vält en socialdemokratisk regering. Andra gången var i somras efter förslaget
om marknadshyror.
Efter återinförandet av karensdagen
för alla anställda på arbetsmarknaden
1990 har det förts en diskussion bland
fackliga aktivister och jurister med
fokus på arbetsrätt om det skulle vara
möjligt att förhandla bort den. Enigheten har inte varit total, men de flesta
har lutat åt att ett sådant avtal skulle
vara ogiltigt. Bedömningen har därför
varit att det inte är en fråga som skall
prioriteras i fackliga förhandlingar utan
måste lösas lagstiftningsvägen.
Denna situation har dock ändrats
drastiskt de senaste åren, först och
främst genom pandemin som tydligt
visat vad ett borttagande av karensdagen ger för effekter.

AD. Därmed var vägen öppen att lyfta
frågan i fackliga förhandlingar även om
det i våras inte var nödvändigt då den
tillfälliga ersättningen som införts med
tanke på coronapandemin fortfarande
var gällande.

Snabbare återgång till arbete
Möjligheten att faktiskt stanna hemma
har förbättrats inte bara den anställdas
hälsa och gett chans till vila och återhämtning, den ger därigenom snabbare
återgång till arbete och skyddar
arbetskamrater och andra som möts på
arbetsplatsen från att bli smittade.
En arbetsplats där de som jobbar är
säkra på att inte själv behöva arbeta
trots sjukdom, att inte vara stressade
över inkomstbortfall eller riskerar smittas av kollegor som upplever detsamma,
ger en säker miljö där alla ges möjlighet
att göra ett gott jobb.

Till vår förvåning
är faktiskt kostnaden
lägre än vad vi
själva hade bedömt.

Därmed var vägen öppen
att lyfta frågan
i fackliga förhandlingar

Karensdagen återinfördes
Trots de positiva effekter som går att se
och trots motstånd från både oss som
parti och i princip hela den fackliga rörelsen valde S-Mp regeringen att återinföra karensdagen från den 1 oktober
i år. Någon riktig argumentation gav de
aldrig utan beslutet verkar mest handla
om att pandemin nu är över och då skall
lagstiftningen tillbaka till normalläge
även om förändringar som skett givit
stora positiva bieffekter i form av
minskad smittspridning av bland annat
influensa och vinterkräksjuka.

I detta läge valde vi från regiongruppen att titta lite närmare på frågan och
började undersöka om det skulle vara
möjligt att lyfta karensdagen i vår egen
budget och vad detta i så fall skulle kosta för regionens dryga 36 000 anställda.
Till vår förvåning är faktiskt kostnaden lägre än vad vi själva hade bedömt.
Svaret från regionens avdelningar för
ekonomi och personal är en kostnad på

precis över 100 miljoner, vilket skall
ses i ljuset av regionens totala budget
på närmare 48 miljarder kronor. Vi
pratar alltså om en reform som skulle
öka kostnaderna initialt med ungefär
0,2 procent och därefter antagligen
spara betydligt mycket mer än så i både
minskad smittspridning och förbättrad
arbetsmiljö.
Testa i din kommmun!
Om detta går att få igenom eller inte vet
vi inte i skrivande stund, men det skall
bli väldigt intressant att följa debatten
på regionfullmäktige. Och skulle vi
inte lyckas denna gång återkommer vi
i valrörelsen eller genom en motion så
att frågan inte glöms bort.
För de av er som är kommunalpolitiskt eller fackligt aktiva går det att
använda dessa siffror för att föra fram
motsvarande förslag i er egen kommun
eller på er arbetsplats. Siffrorna går givetvis inte exakt att föra över till en helt
annan arbetsplats, men inom offentlig
sektor där sjuktalen ser likartade ut går
de att använda för en grov beräkning i
en egen budget eller motion.
Har ni möjlighet, kolla med den egna
personalavdelning vad karensdagen
innebär ekonomiskt. Om ni inte har
möjligheten, eller får ett obegripligt
svar, går det att lite grovt räkna med att
avskaffande av karensdagen för 3 500
anställda kostar ungefär 10 miljoner.
Vill ni ha ytterligare hjälp med egna
beräkningar får ni gärna kontakta
undertecknad.
Mikael Persson

Därtill kom ett mer överraskande besked tidigt i våras när Arbetsdomstolen
(AD) uttalade att sjukförsäkringen visst
var möjlig att påverka genom kollektivavtal, alltså tvärt emot vad de flesta
fackligt engagerade ansett de senaste
30 åren.
Regeringen valde därför i mars att
gå ut med ett förtydligande där den
ställde sig bakom bedömningen från
FOLKVILJAN
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Kollektivtrafik i egen
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regi – bättre för alla
O

säkra anställningar och återkommande upphandlingar leder
till sämre och dyrare kollektivtrafik.
Det menar Vänsterpartiet i Region Skåne i en motion som
partiet lämnar in till regionfullmäktige under hösten. I motionen
föreslås att regionen återtar busstrafiken i egen regi och att man tar
fram en handlingsplan för att återta hela kollektivtrafiken i egen regi.
Samuel Hammerå representerar Vänsterpartiet i regionens kollektivtrafiknämnd, han förklarar Vänsterpartiets
syn:
– Personalen i kollektivtrafiken är
helt avgörande för att den ska fungera,
och de måste ha goda förutsättningar
att göra sitt viktiga arbete. Bra scheman, god arbetsmiljö och en trygghet
på jobbet är ett måste.
– Tyvärr ser vi idag att konstruktionen där Skånetrafiken upphandlar av
trafikföretag inte alls bidrar till detta.
Trafikföretagen pressar de anställda för
att kunna vinna upphandlingen och det
går direkt ut över arbetsmiljö, personaltäthet och arbetsvillkor.

Det är tydligt att det
borgerliga styret strävar
efter att få in fler privata
aktörer. Det vill ju inte vi.
Den offentligt finansierade men
privat skötta kollektivtrafiken fokuserar
enligt Hammerå inte på vad som är bäst
för Skånes invånare utan istället på vad
som ger störst vinst.
Det sammanfattar enligt Hammerå
vad som skiljer andra partiers förhållningssätt till kollektivtrafiken från
Vänsterpartiets. Lösningen ligger enligt
Hammerå i att återföra kollektivtrafiken i offentlig regi:
– Det är tydligt att det borgerliga
styret strävar efter att få in fler privata
aktörer. Det vill ju inte vi. Vi vill köra
mer trafik i egen regi. Då kan vi själva
FOLKVILJAN
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säkerställa att personalen får rätt förutsättningar att sköta sitt arbete.
– Det är då det på riktigt blir invånarnas trafik – det är ju trots allt våra
gemensamma skattepengar som betalar
för den. De ska inte gå till företagsvinst,
utan bara till mer kollektivtrafik.
Hammerå menar att kollektivtrafiken
kan vara ett verktyg för att utjämna
skillnader och för att få samhället att
hänga ihop:
– Med alliansstyrets synsätt kommer
vi inte att kunna nyttja kollektivtrafiken
som det rättviseverktyg vi vill den ska
vara för att utjämna skillnader. Den
långsiktiga vinsten vi får av ett samhälle
som hänger ihop där alla har liknande
förutsättningar går inte att mäta – och
därför kommer den inte heller beskrivas i beslutsunderlag eller passa in i
mätbarhetshysterin som råder.
Möjligheten att åka kollektivt är en
klassutjämnare som ska värnas, förbättras och nyttjas som en del av den viktiga
samhällsomställningen i klimatkrisen.
– En väl utbyggd kollektivtrafik ger
mer lika förutsättningar oavsett ekonomi. Genom rimlig prissättning och en
bra service kan folk som inte är jätte
starka ekonomiskt ändå förflytta sig. Då
blir om du har bil eller var du växer upp
inte avgörande för dina valmöjligheter
i livet. Därför är det viktigt att inte bara
kunna ta bussen till jobbet eller skolan,
utan också till fritidsaktiviteter och
nöjen.
– På sikt vill vi att kollektivtrafiken
ska vara helt skattefinansierad och att
det är gratis när man stiger på. Det är
god tillgänglighet!
Joel Nordström
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Ledde pandemin till fler anställda i äldreomsorgen? Nej, i Svedala gav det blott fler mellanchefer, säger undersköterskan Mia Christensson.

”Lyssna på oss i vården!”

N

är pandemin bröt ut ökade dödligheten på landets äldreboenden. Strax kom pliktskyldiga löften om satsningar på äldreomsorgen.
– Men politikerna verkar inte ha den blekaste aning om vad vi
möter dagligen.
Det säger Mia Christensson, undersköterska från Skurup, och en av
de många undertecknarna av undersköterskeupproret från 2019.
Pandemins konsekvenser för de särskilda boendena gav ytterligare argument
för deras krav. Men i takt med att
smittspridningen och överdödligheten
minskat riskerar Sveriges största yrkesgrupp att än en gång glömmas bort.
– Just nu vill många politiker helst
tala om brott och straff – inte om privatisering och vinstintressen i välfärden,
12

fortsätter Mia Christensson. Vi måste
ändra på det!
Hon arbetar i nattpatrullen i Svedala,
en ort med knappt 23 000 invånare.
– Vi jobbar i en anorektisk organisation där vi ständigt får slå knut på oss
själva för att hinna med. Dessutom är
de flesta av oss kvinnor som är fullmarinerade i dåligt samvete.

Komma ihåg födelsedagar, sköta
familjen, pyssla om svärmor…
– Vi undersköterskor är historielösa,
menar Mia Christensson. Jämför med
Byggnads och Metall!
Det är dags, säger hon, för den fackliga organisationen att ändra på det.
– Vi kan inte överlåta åt någon annan
att företräda oss. Kommunal har bra
studiecirklar, men få går på dem. Vi
måste utbilda oss själva för att kunna
påverka. Och vi måste ta plats där
besluten tas.
Engagerad i Vänsterpartiet
Covid 19 satte fokus på hemtjänst och
äldreomsorg och öppnade ögonen för
många. Själv har Mia Christensson valt
NR 5 2021
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Vänsterpartiet
tar ansvar för
personalen i vården

V
att engagera sig i Vänsterpartiet.
– På många mindre orter, som i Skurup, blir vi enormt motarbetade av alla,
från närmsta chefen till den högste. Vi
måste synas, och inte gå på allt röstfiske
och fjäsk.
Den eftersatta äldreomsorgen kom i
blixtbelysning under pandemin. I dag
känns den klarsynen, enligt henne, lika
avlägsen som efter senaste valet.
– Jag deltog då i en paneldebatt med
flera partier, och jag blev chockad över
dessa politikers stora okunnighet om
våra villkor.

För det är mycket som
måste rättas till: bort med
delade turer! utbilda!
anställ! höj lönen! minska
arbetstiden!
Undersköteupproret varvade ned
under pandemin. Snart tar det fart på
nytt, men uppförsbacken är brant.
– Det mesta är kört, men vi kan
kanske minimera katastrofen, säger
Mia Christensson.
För det är mycket som måste rättas
till: bort med delade turer! utbilda!
anställ! höj lönen! minska arbetstiden!
Under pandemin skickade staten extrapengar till kommunernas äldreomsorg.
– Vi skulle få fler händer i vården.
Men hittills har vi inte sett någon ökad
bemanning – mer än fler mellanchefer
som på min arbetsplats i Svedala,
berättar Mia Christensson.
Per Längby
FOLKVILJAN
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ad är sjukvården utan våra
medarbetare?
Det kokar i leden och det
uttrycks åsikter om en arbetsgivare som tar personalen för
givet och kallt räknar med att det
är den vårdanställdes samvete
som löser vakanser i schemat.
Fler säger upp sig för att de inte
orkar mer och många år av viktig
kompetens försvinner därmed
från våra verksamheter. Kompetens som vi behöver nu och i
framtiden.
På senaste regionfullmäktige ställde jag
frågor om hur många års sammanlagd
arbetslivserfarenhet man gått miste om
i uppsägningarna, och om regionen har
nyrekryterat i samma omfattning. Jag
undrade också om vilka insatser som
görs för att bli en attraktiv arbetsgivare.
Det är frågor som är självklara för en
vänsterpartist.
Svaren från Alliansen var att det inte
går att beräkna antalet förlorade år
hos de 1124 sjukvårdsmedarbetare som
lämnat sina arbeten under det första
halvåret 2020, men att man totalt sett
har ökat antalet anställda i regionen.
Signalerade om ansträngt läge
Regionen har tydligen fler vårdanställda på pappret än ute på vårdgolven.
Åratal av nedskärningar har lett till att
de fackliga organisationerna redan när
vi gick in i pandemin signalerade om ett
ansträngt läge. Trots detta vill borgarna
återställa läget till hur det såg ut innan
pandemin. Det är en inhuman målsättning vi i Vänsterpartiet aldrig kommer
att acceptera. Vi har istället lösningarna
för att regionen på riktigt ska bli en bra
arbetsgivare för vårdpersonalen.
Hos en attraktiv arbetsgivare kan

medarbetaren själv få välja om den
vill arbeta tre-skift med blandad dag,
kväll och natt, eller bara natt, eller bara
kväll och dag. Varje ny medarbetare ska
komma till en arbetsplats med erfaren
personal som den kan ställa tusen
frågor till, få svar och växa.
Arbetet ska ske utifrån ett hälsofrämjande schema där arbetsgivaren inte
kringgår arbetstidslagen år efter år.
Medarbetarna ska kompetensutvecklas och fortbildas kontinuerligt och det
ska finnas inplanerat i schemat.
Tillsammans ska vi finansiera en
arbetstidsförkortning.
Korta beslutsvägar!
Alla medarbetare ska kunna ägna sig
åt kärnverksamheten där HR stöttar
i de administrativa frågorna. Ingen
ska tvingas få utbetalt semesterdagar
i pengar istället för i ledighet för att
arbetsgivaren först bestämt maxantal
på sparade dagar och sedan inte beviljat
semester.
Beslutsvägarna ska vara korta och
det ska finnas en styrning som bygger
på tillit och riktar sig mot stödjande
funktioner istället för som nu genom
direktiv uppifrån utan dialog, utan att
stödfunktioner sätts in.
Regionen behöver bli en mer nära,
tillitsfull och lyssnande arbetsgivare.
Vill man veta hur sjukvården mår,
hur man ska kunna ta hand om den
uppskjutna vården, ställa om, utöka
verksamheten, minska vårdskador och
utrota tystnadskulturen behöver man
lyssna på de som faktiskt gör jobbet.
Det är inte svårare än så, egentligen.
Vänsterpartiet tar ansvar för personalen, det gör fan inte borgerligheten!
Agneta Lenander, sjuksköterska
och representant för
Vänsterpartiet i Region Skåne
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Rapport: N
för rätten till

N

ationell konferens för
Rätten till vård och hälsa
för alla hölls den 29-30e
september och anordnades av
Kunskapscentrum migration och
hälsa i Region Skåne, Transkulturellt centrum i Region Stockholm
och Livsvillkor migration och
hälsa i Västra Götalandsregionen.
Tillsammans pratade man om
arbetssätt och metoder för att
göra sjukvård och hälsoinformation tillgänglig för alla – och
inte minst om lärdomar från
Covid-pandemin.
När pandemins ojämnt fördelade verkningar klarnade, sattes fokus på vad
som ofta kallades ”grupper som är svåra
att nå”: de som inte gjorde självtester,
inte följde Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och som inte vaccinerade sig. Inom socialmedicin pratar
man ofta om grupper som står långt
från sjukvården, men som löper förhöjd
risk att drabbas av ohälsa.

”Det är sjukhusen
som är svåra att nå,
inte patienterna.”
Maria Magnusson,
verksamhetsansvarig för
folkhälsoarbetet på Sjukhusen i Väster,
Västragötalandsregionen

Men det är inte grupperna som är
svåra att nå – det är myndighetssverige
som är dåliga på att nå dem, menade
arrangörerna.
På Kunskapscenter migration och
hälsa har man arbetat med inkluderande hälsokommunikation i många år,
långt innan pandemin slog till.
14
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Nationell konferens
vård och hälsa för alla

Emma Eliasson Åström

Jenny Malmsten, enhetschef, inledde
med att prata om hur myndigheter i allmänhet kan arbeta inkluderande inom
sina verksamhetsområden och nå ut till
gruppen ”migranter”. Citationstecknen
använder jag här för att understryka att
migranter inte är en homogen grupp:
det som särskiljer dem är att de inte
passar in i antagandet om ”den svenska
patienten”.

motsvarande områden på andra platser
i Skåne. Den vårdcentralen hade länge
jobbat med ett inkluderande förhållningssätt i förhållande till sin demografiska grupp och arbetat långsiktigt med
att bygga förtroende i området.
Vården behöver vara anpassad för
de som ska motta den, och det var den
där. Därför fungerade det också väl i
krisläge.

Barriärer kan vara språket
Därinom finns det dock stora skillnader. Det kan handla om asylsökande,
om papperslösa, om personer som bott
i Sverige i 20 år. Barriärer kan vara
språket, att inte kunna det svenska
sjukvårdssystemet – eller något helt
annat.
Malmsten menar att vikten ligger i
att skaffa förståelse för när en persons
migrantbakgrund kan spela roll inom
hälso- och sjukvården: hur normer
inom majoritetssamhället påverkar
informationen och vården som ges till
människor.
Att pandemin slog olika mot olika
grupper var inte alls förvånande
menade hon:
”Den somaliska gruppen och den kurdiska gruppen blev hårdare drabbade
än andra grupper. Det kom inte som en
överraskning. Socioekonomiskt utsatta
grupper har sämre hälsostatus, sämre
sjukvårdstillgång och sämre sjukvårdslitteracitet*. Först när dessa rapporter
kom började myndigheter höra av sig
för att inkludera ett migrationsperspektiv”.
Men migrationsperspektiv är inget
man kan lägga på extra i ett krisläge,
utan ett arbetssätt som behöver finnas
inom verksamheten. ”När en kris slår
till är befintliga strukturer väldigt
viktiga.

”Strategier byggda
på genomsnitts–
medborgaren är
inte relevanta i
samhällen med
ökade klyftor, som
Sverige.”

Anpassad för mottagarna
I Näsby, Kristianstad, var vaccinationstäckningen hög jämfört med
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Maria Albin,
Centrum förArbets- och miljömedicin
(CAMM), Region Stockholm

Vänsterpartiet i Skåne driver sedan
många år en politik för jämlikhet.
Inom sjukvården handlar det ofta om
att arbeta uppsökande, erbjuda vägar
för kommunikation (inte bara information), och att vara en konsekvent
del av det lokalsamhälle man verkar i
som mottagning. Ett gott exempel är
Flyktinghälsan i Malmö, som också ges
extra resurser i Vänsterpartiet Skånes
budgetförslag för 2022 för att kunna
fortsätta sitt goda arbete.
Emma Eliasson Åström
*Sjukvårdslitteracitet innebär förmågan
att ”läsa” sjukvårdssystemet, kunskap om
hur det är uppbyggt och fungerar, hur man
förväntas söka sig vidare som patient och
förståelse för det medicinska språkbruket.
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Vänsterns röda tråd - för en

D

en 8–9 november har
regionfullmäktige sitt
första fysiska möte efter
pandemin. Under två dagar ska
sjukvården, kollektivtrafiken
och den regionala utvecklingens
behov framöver diskuteras och
en budget för kommande år ska
antas.
I fokus för debatten på regionfullmäktige kommer pandemins konsekvenser
stå. I Skåne är sysselsättningsgraden
lägre, ojämlikheten växer och skillnaderna mellan olika delar av vår
region är stora. Tillgång till service och
samhällets resurser skiljer sig åt och
är större på ställen där inkomsterna är
högre. De privata vårdvalens etablering
följer samma logik.
Så ser man hur en borgerlig politik
göder framväxten av ojämlikhet och
växande klyftor i samhället.
Pandemin har satt samhället på prov.
Efter 30 år av nyliberala experiment och
16

marknadslösningar så syns sprickorna i
välfärden tydligare och tydligare.
Just-in-time processer ledde till att
sjukvårdsmateriel saknades i pandemins inledning, lagerhållning ansågs i
hela samhället som något man kunde
upphandla via långa leveranskedjor
med allt för svaga garantier.
Just-in-time-modellerna har också
lett till en personalpolitik som är alltför
slimmad. Varje avvikelse blir svårare att
hantera i ett system som är neddraget,
varje vab-dag och varje kortare sjukskrivning kan vara det som gör att en
avdelning behöver förändra planeringen.
Etisk stress för personalen växer och
patienter hamnar i kläm. Pandemin
har blixtbelyst hur skört ett samhälle
blir där varje marginal och varje buffert
setts som en extra resurs och därmed
överflödig.
Vård efter behov –
i stället för längre väntan
I Skåne har pandemin, precis som i
övriga Sverige, inneburit längre väntan

för vård som inte är akut. Men tyvärr
stannar det inte där, sjukvårdens
resurser i Skåne har också varit så pass
ansträngda att mer akuta operationer
har fått ställas in. Anledningen handlar
om en alltför skör personalbemanning.
Vänsterpartiets budgetförslag
handlar därför mycket om att tillsätta
de resurser som krävs för att kunna
bemanna sjukvården så att arbetsmiljön
blir god och patienternas rätt till vård
kan uppfyllas. Att börja införandet av
30 timmars arbetsvecka är ett viktigt
förslag och en av nycklarna till en god
arbetsmiljö i vården.
På de ställen i andra delar av Sverige
där man arbetar på detta sätt har
man kunnat se att sjukskrivningarna
minskat och att patienterna i högre
utsträckning har fått den vård de är i
behov av.

Att börja införandet av
30 timmars arbetsvecka
är ett viktigt förslag

På operationsavdelningar har
reformen exempelvis både inneburit en
lättare rekryteringssituation men också
att fler operationer har kunnat genomföras.
I budgetförslaget finns också ett
borttagande av karensdagen med. Det
är beklagligt att se hur en socialdemokratisk regering inte har förlängt den
borttagna karensavdraget som sattes in
vid pandemins inledning.
Karensdagen är ett otyg oavsett, men
pandemin är inte över och människor
behöver fortfarande och alltid ha
ekonomisk möjlighet att prioritera sin
egen hälsa, för att inte smitta andra och
för att må bra själv.
I Vänsterpartiets budgetmotion
avsätts därför pengar för att kunna ta
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region där jämlikheten ökar
bort karensavdraget för Region Skånes
anställda.
Demokrati och offentligt ägande
måste ersätta privatiseringar
Under året har vi kunnat följa hur
felaktiga ersättningar har betalats ut till
vårdgivare som har gjort oriktiga redovisningar för utförd vård. Regionens
revisorer har granskat detta och ser att
det finns stora brister i hur skattepengar betalas ut och till vad.

I budgetförslaget finns
också ett borttagande av
karensdagen med

Privata vårdval som har rätt att få
betalt på löpande räkning och utan
kostnadstak innebär inte bara en
gräddfil för särskilda åkommor på
bekostnad av övrig vård, det innebär
också ett resursslöseri och att vården
inte kan styras till de med de största
behoven.
För Vänsterpartiet är det tydligt att de

specialiserade vårdvalen behöver återgå
i offentlig regi för att regionen ska
kunna leva upp till att den med störst
behov faktiskt ska ha rätt till vård.
Kamp för klimatet
I Region Skåne sätts ofta utsläppssänkande åtgärder politiskt som motpol till
exempelvis näringslivets intressen. Det
ses som ett hot mot regional utveckling
och de regionala företagen med att inte
”ge vika” för miljöskyddande begränsningar på deras verksamhet. Det är
ett synsätt som behöver förändras i
grunden.
Klimatfrågan övergriper alla andra
frågor och behöver påverka hur regionen utformar alla sina verksamheter.
Det är avgörande för framtiden. De
kostnader som samhällsomställningen
kommer föra med sig är minimala i
jämförelse med vad stegrande klimatförändringars effekter kommer att
kosta samhället.
I regionen fortsätter Vänsterpartiet
kämpa för att klimatfrågan tas på allvar,
bland annat genom att koldioxidbudgetar ska vara styrande när regionens
verksamheter ska organiseras.

På operationsavdelningar har införandet av 30 timmars arbetsvecka både inneburit en
lättare rekryteringssituation men också att fler operationer har kunnat genomföras.
Foto: Sasin Tipchay, Pixaby
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En kollektivtrafik för framtiden
Kollektivtrafiken har förändrats mycket
under pandemin. Uppmaningar om att
inte åka kollektivt har av alliansen hanterats genom att dra ner på turtätheten.
Detta är att backa in i framtiden.
För att möta klimathotet behöver
regionen satsa på en tillgänglig, hållbar
kollektivtrafik som kan ersätta bilism
och som fungerar för alla skåningars
behov av transporter.

Vänsterns budget handlar
om hur vi kan bygga
ett jämlikt samhälle

Därför vill Vänsterpartiet i Region
Skåne satsa på en utbyggd kollektivtrafik med lägre taxor. Det kan inte
fortsätta vara så att det faktiskt är
billigare att ta bilen på vissa sträckor,
som fallet är idag.
En röd tråd för ökad jämlikhet
Vänsterns budget handlar om hur vi kan
bygga ett jämlikt samhälle, och oavsett
om man tittar på våra politiska förslag
för den regionala utvecklingen eller för
sjukvården så är det där vänsterns röda
tråd finns.
I vänsterns budget för ett jämlikt
Skåne så lägger vi konkreta förslag
på mer resurser till folkhögskolorna,
förslag på hur vi kan rusta sjukvården
framåt, förslag på en klimatpolitik för
en hållbar framtid och förslag för att
stärka arbetsmarknaden i Skåne.
I vänsterns budget satsar vi på
jämlikhet. Oavsett var du bor i Skåne
ska du ha möjligheter till ett gott liv och
en riktigt bra välfärd.
Sara Svensson
Fotnot: Den 8-9 november går det att följa
regionfullmäktige live på www.skane.se
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Piketty – En Marx för 2020-ta

F

å ekonomer har på senare
år fått så mycket medial
uppmärksamhet som
Thomas Piketty, nationalekonom
specialiserad på fördelningspolitik och ekonomisk ojämlikhet,
och professor vid École d’économie de Paris och École des
Hautes Etudes en Sciences
Sociales.
Han är framför allt känd genom
verken ”Kapitalet i det 21a
århundradet” (2013), och nyligen,
2019, ”Kapitalet och Ideologin”,
som bygger vidare på det första.

Piketty gör ingen hemlighet av att han
är vänster i bred mening. Men en av
hans viktigaste målsättningar är att
försöka förstå och förklara var vänstern
har gått fel tidigare, och hur en uppdaterad ekonomisk teori och praktik för
vår tids vänster skulle kunna se ut.
Så på vilket sätt kan Pikettys forskning vara relevant för Vänsterpartiet
och andra partier till vänster i världen
idag?
Pikettys metod
Det som är speciellt med Pikettys metod, är att han i första hand är forskare
med ett stort intresse för historia och
statistik, och först i andra hand ideolog.
Där många andra inflytelserika
nationalekonomer främst gjort
matematiska modeller och beräkningar
utifrån en ideologisk vision om hur
saker och ting borde vara, så består
Pikettys och hans många medhjälpares
insats i hans gedigna historiska och
samhällsvetenskapliga studier av
statistiskt källmaterial kring ekonomi,
18

från så långt tillbaka i tiden som det går
att komma och fram till idag. Det gör att
hans forskning blir svårare att vifta bort
för politiker och tänkare som inte delar
hans ideologi.
Särskilt intressant är också att han
ser att mycket intressanta fakta kan
hittas i skönlitteraturen. När författare
skildrar sin samtid, så spelar ofta de
ekonomiska realiteterna en viktig roll i
huvudpersonernas liv och handlingar,
vilket man kan dra slutsatser från.
Forskningsresultat
Pikettys huvudsakliga forskningsresultat i det första verket ”Kapitalet i det
21:a århundradet”, är att det historiskt
sett alltid har lönat sig mer att redan ha
pengar än att arbeta.

Detta eftersom den som är
rik har råd att anlita folk
som är experter på att få
pengar att växa
Intäkterna på räntor av förmögenhet har alltid vuxit snabbare än vad
löneutvecklingen gjort, och mer så ju
större förmögenheterna har varit. Detta
eftersom den som är rik har råd att anlita folk som är experter på att få pengar
att växa, och också kan förhandla sig till
bättre villkor för räntor och placeringar. Det leder till en ständigt ökande
ojämlikhet.
Denna utveckling var längre tillbaka
ganska långsam, men accelererade
under 1800-talet för att nå mänsklighetens hittills högsta ojämlikhetsnivåer
strax före första världskriget. Därefter
skedde en kraftig tillbakagång av ojämlikheten under och efter världskrigen

på 1900-talet.
Den berodde delvis på stor materiell
förstörelse av de rikas tillgångar,
men framför allt på framväxten av en
socialistisk ideologi som inte längre
accepterade de ekonomiska ojämlikheterna, utan krävde fördelningspolitik.
Det pressade ned ojämlikheten till nivåer vi inte sett på många århundraden,
med en kulmen i början av 1980-talet.
Men i och med kommunismens
fall, som ledde till att stora delar av
mänskligheten tappade tron på fördelningspolitik, har sedan 1990-talet den
ekonomiska ojämlikheten accelererat
igen. I många länder är nu ojämlikheten
uppe på nivåer som tangerar eller till
och med överstiger dem före Första
världskriget.
I ”Kapitalet och ideologin” går
Piketty igenom hur den ekonomiska
ojämlikheten, vilken under hela
mänsklighetens moderna historia varit
ett faktum, har kunnat motiveras och
förklaras ideologiskt i olika länder och
kulturer under olika tidsepoker. För
Piketty är det nämligen ett axiom att
ekonomisk ojämlikhet inte är något
som människor naturligt accepterar.
Så för att kunna rättfärdiga ekonomisk ojämlikhet har olika samhällen
behövt skapa olika former av ideologier,
(religiösa eller politiska eller bäggedera), som har kunnat rättfärdiga varför
det är rätt att somliga äger mycket mer
än andra. Och att vissa människor till
och med kan ägas som slavar av andra
människor.
Grovt delar Piketty upp ägandets
historia i några olika perioder. De första
samhällena som hade privategendom
kallar han trifunktionella, för att de
normalt var uppdelade i tre klasser: en
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alet?

Thomas Piketty är professor i nationalekonomi vid Paris School of Economics. Hans bok Kapitalet i det 21:a århundradet slog 2014 ner
som en bomb i den globala debatten om ojämlikhet, förmögenhetsfördelning och skatter. I boken Kaptalet och Ideologin, som kom på
svenska förra året på Mondial Förlag, utvecklar han sina teorier; änen denna har väckt stor uppmärksamhet.
Foto: Mondial Förlag

krigarklass, en intellektuell/prästerlig
klass, och en arbetande klass.
De två första klasserna, som tillsammans ägde nästan all egendom, var förstås mycket mindre än den tredje. Men
genom framför allt religionen behöll de
ändå, i tävlan med, men ibland också
i samarbete med varandra, kontrollen
över den tredje.
Så småningom, genom att handeln
fick en allt större plats i samhällena,
uppstod en ny köpmannaklass.
Denna klass kunde ha ganska stor
ekonomisk makt, men hölls trots detta
borta från den politiska makten av
prästerna och krigarna, vilket ledde
till att den slutligen revolterade (med
franska revolutionen som urmoder).
Den borgerliga klassen tog i sin revolt
ofta hjälp av den arbetande klassen.
Men då ägande och pengar var den
borgerliga klassens livsluft, så resulterade denna revolution inte i några stora
omvälvningar i egendomsfördelningen.
Tvärtom skapade den i stället en
FOLKVILJAN

• NR 5 2021

sekulär ägarideologi, som i religionens
ställe förheligade ägandet som högsta
samhällsbärande princip.
Som ett tydligt exempel på detta tar
Piketty upp de borgerliga revolutionärernas förhållande till slaveriet. Många
av dem hade i grunden egalitära ideologier om alla människors lika värde.

Men eftersom de
betraktade slavar som
egendom så kunde de
inte tänka sig
att avskaffa slaveriet
Men eftersom de betraktade slavar
som egendom, och ägandets helighet
var så viktig för dem, så kunde de inte
tänka sig att avskaffa slaveriet med
mindre än att de som ägt slavar kompenserades för den ekonomiska förlust
de därvid skulle lida.

Under denna ägarideologi, som
också till stor del byggde på slaveri, så
skapades mänsklighetens mest ojämlika
samhällen, med enorma inkomstskillnader som följd.
Som en motreaktion mot detta föddes
de socialistiska idéerna, med Marx som
urfader.
Detta gjorde att ägarideologin i de
flesta länder i världen omkullkastades
eller starkt utmanades under första
halvan av 1900-talet.
Befolkningen, som nyligen vunnit
allmän och lika rösträtt, tänkte inte
längre acceptera sådan ojämlikhet, och
radikal fördelningspolitik tvingades
igenom i land efter land. I de kommunistiska länderna, där utvecklingen ofta
skedde med våld, gick man längst. Men
det skedde även på demokratisk väg i
många länder i väst genom socialdemokratiska partiers maktövertagande,
och icke att förglömma även i USA,
som under Roosevelts New Deal lång
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tid hade kraftigt progressiv förmögenhetsbeskattning, även om det där aldrig
kallades för socialism.
Under några decennier tvingade det
alltså ner ojämlikheterna på historiskt
låga nivåer.
Vad är det då som gjorde att denna
utveckling kollapsade i slutet av
80-talet? Piketty ser framför allt fyra
huvudsakliga misstag som socialismen
begått:
1. De första socialistiska tänkarna var framför allt ideologer, och
hade ganska lite reella kunskaper i
samhällsbygge och förvaltning. Och den
ekonomiska statistik vi har idag fanns
inte tillgänglig. Det innebar att många
av de som kom till makten hade ganska
grumliga idéer om hur en socialistisk
stat kunde fungera i praktiken, och hur
man bäst driver olika typer av samhälleliga verksamheter. Det ledde till många
misstag.
2. Ett viktigt misstag som vänstern – framför allt de kommunistiska
länderna – gjorde, var att man fokuserade för lite på fördelningspolitik och
för mycket på förstatligande. Många
verksamheter lämpar sig dåligt för att
drivas i statlig regi. Det hindrar inte att
de inkomster de genererar i privat regi
kan fördelas av staten för att uppnå en
större ekonomisk jämlikhet.
Men genom att insistera på att
förstatliga verksamheter som lämpade
sig dåligt för detta, så försämrades
produktionen, försämrades varors
och tjänsters kvalitet, och minskades
medborgarnas incitament att anstränga
sig i sitt arbete. Därmed kunde de
kapitalistiska samhällena dra ifrån i
levnadsstandard.
3. Den socialistiska rörelsen
lyckades i mångt och mycket åstadkomma en bättre fördelning av förmögenheten. Men dessvärre lyckades den inte
genomföra en ordentlig fördelning av
tillgången till utbildning, eller tappade
snarare så småningom intresset för
detta. Framför allt gäller det den högre
utbildningen.
Det har lett till skapandet av vad
Piketty kallar för ”den brahminska
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vänstern”.
Det han med denna referens till det
indiska kastsystemet syftar på, är att
det under de senaste decennierna har
skett en omvälvning i större delen av
världen, där vänstern i bred mening har
kommit att sluta vara arbetarklassens
rörelse, för att i stället bli utbildningselitens rörelse. Han ägnar en ganska
stor del av boken åt att statistiskt bevisa
detta.
Därmed har man lämnat fältet fritt
för vad han kallar identitära ideologier,
(nationalism, främlingsfientlighet,
islamofobi och så vidare), att profitera
på den arbetande klassens missnöje
med den växande ojämlikheten. Det
uppstår därmed en ny form av tredelat
samhälle, med en ekonomisk elit som
omfamnar kapitalismen, en utbildningselit som omfamnar socialistiska ideal,
och en arbetande klass som i frustration
över den ökande ojämlikheten omfamnar identitära ideologier.

de globalisering av skattepolitiken, för
att tygla kapitalets makt. Resultatet av
detta har blivit en global skattekonkurrens för att locka till sig det lättflyktiga
internationella kapitalet. Ett ”race to
the bottom” som, om det får lov att
fortsätta, riskerar att urholka hela
förmågan att upprätthålla någon form
av välfärdsstat.

4. En viktig orsak till att denna
utveckling har kunnat gå så långt, är
att medan den kapitalistiska ideologin
alltid varit internationalistisk i sin
strävan efter obegränsade vinster, så
stagnerade ganska tidigt den socialistiska rörelsens strävan efter att bli en
verkligt internationell kraft.
I ord har internationell solidaritet
alltid varit viktig inom vänstern. Men
den har inte förmått att möta kapitalismens accelererande globalisering från
90-talet och framåt med en motsvaran-

Pikettys lösningar
Hur löser man då de problem vi nu står
inför? Piketty framhåller framför allt
behovet av en social federalism. Där
visserligen stora delar av besluten om
medborgarnas vardag (skola, sjukvård,
infrastruktur och så vidare) fortfarande
fattas på lokal, regional och nationell
nivå. Men där det måste finnas ett internationellt samarbete kring beskattning
av kapital, och informationsutbyte
kring företagens vinster, för att kunna
beskatta dessa korrekt.
Vidare krävs brant progressiva
förmögenhetsskatter för större ekonomisk jämlikhet, som då motverkar
fenomenet att stora förmögenheter
är självförstärkande. Det gäller även
skatter på utsläpp, som också behöver
bli progressiva, där den som släpper ut
mest skall betala mest.
Det kanske mest radikala han föreslår
är att vi också måste bryta förmögenhetsöverföringen mellan generationerna, som skapar ekonomiska eliter som
föds med silversked i mun. Genom att
via de progressiva förmögenhetsskatterna finansiera en finansiell donation,

Utkom på svenska 2015 på Karneval Förlag.

Utkom på svenska 2020 på Mondial Förlag.
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ett slags ekonomisk startplåt som alla
medborgare erhåller när de uppnår
vuxen ålder, ges medborgarna en mera
likvärdig start i livet.
Slutligen måste vänstern våga ta i
de utbildningsmässiga ojämlikheter
som fortfarande består. För att bryta
den sociala snedrekryteringen inom
utbildningsväsendet, måste man också
våga prata om olika former av kvoteringssystem. Piketty tar de system som
praktiserats i Indien för att råda bot på
kastsystemets negativa inverkan som
exempel. Inte för att de varit perfekta
på något sätt, men för att man i varje
fall försökt ta tag i problemet, vilket
man i de flesta länder i världen inte
vågat eller velat.
För oss verkar många av dessa förslag
väldigt radikala idag, för att inte säga
utopiska. Men som Piketty framhåller,
så är de inte mer revolutionära eller
orealistiska än andra idéer kring hur
våra samhällen skall organiseras, som
sedan har kunnat förverkligas. Och de
är på intet sätt praktiskt ogenomförbara.
Kan vi ha ett fritt utbyte av kapital
över hela världen genom digitala
kanaler, så är det inget som hindrar
att vi också kan ha ett globalt informationsutbyte om detta kapitals rörelser.
Det är inte tekniken, utan vårt fokus
på internationell konkurrens, som
förhindrar detta.
Piketty är dock medveten om svårigheten att av ideologiska skäl få med
sig hela världen på sådana förslag med
en gång. Han är därför noga med att
utforma sina förslag så att det är fullt
möjligt att införa dem successivt, några
länder i taget, med en inbjudan till fler
länder att ansluta sig när de uppenbara
fördelarna med systemet blir tydliga.
Är Piketty
Vänsterns nya ideolog?
Så är Piketty 2020-talets Marx?
Jag citerar honom själv i avslutningen
av Kapitalet och Ideologin. ”’Alla hitintills existerande samhällens historia är
klasskampens historia’ skrev Karl Marx
och Friedrich Engels i Det kommunistiska manifestet (1848).
Deras försäkran förblir giltig, men nu
när […] är jag frestad att omformulera
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Per Moberg ställer frågan: Är Thomas Piketty
vår tids Karl Marx? Han
ger inget klart svar,
men ser Piketty som
grundläggande för en
modern vänster.

deras utsaga enligt följande: Alla hitintills existerande samhällens historia är
historien om den ideologiska kampen
och strävan efter rättvisa.
Med andra ord: idéer och ideologier
räknas i historien. Social position är,
hur viktig den än är, inte tillräckligt
för att formulera en position om det
rättvisa samhället, en teori om egendom, en teori om gränser, om skatter,
om utbildning, om lönesättning eller
om demokrati.
Utan några precisa svar på de här
frågorna, utan någon tydlig strategi för
politiskt experimenterande och social
inlärning, vet inte kampen var den ska
ta vägen rent politiskt. När makten väl
har erövrats riskerar detta tomrum att
fyllas med politisk-ideologiska konstruktioner som rentav är mer förtryckande än de som nyss välts över ända”.
(Piketty, ”Kapitalet och ideologin”,
svenska utgåvan, sid 1156. Mondial
2020. )
Personligen hittar jag i Pikettys
tankar mycket för Vänsterpartiet och
andra socialistiska partier att anamma.
En attraktiv egalitär framtidsvision,
som visserligen är visionär, men
samtidigt stabilt förankrad i historia

och statistik, och lösningsorienterad
snarare än ideologisk. Förutom att ge
en visioner, erbjuder hans verk också
otroligt mycket allmänbildning kring
mänsklighetens ekonomiska och
sociala historia, med (framför allt i det
senare verket) en stark ambition att
titta bortom vårt navelskådande mot
Europas och USAs historia, och också så
djupt det är möjligt fokusera på Afrika,
Asien och Latinamerika.
Jag ser Pikettys verk som grundläggande för en modern vänster. För
oavsett om man håller med om hans
framtidsvision eller ej, så måste vi
förhålla oss till all den fakta kring
ojämlikhet han presenterar.
Pär Moberg

Pär Moberg
är musiker,
och lärare vid
Musikhögskolan
i Malmö. Han är
aktiv i Vänsterpartiet i Skurup.
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När Nooshi mötte Malmö

–M

almö är perfekt. En riktig promenadstad, precis lagom
stor. Jag älskar Malmö, säger Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ordförande.
Charmoffensiven lyckades, publikens applåder dånade.
I mitten av oktober stod hon på scenen på Inkonst på Bergsgatan
och mötte Malmöborna för första gången i egenskap av partiledare.
Det var nästan på dagen ett år efter att hon valdes av en enhällig
kongress.

Innan Nooshi Dadgostar äntrade
scenen fick Folkviljan ett samtal med
henne om besöket i Malmö och året
som partiledare. Att få ge sig ut och
resa nu och träffa väljare har varit ett
uppdämt behov.
– Nu har jag har träffat personalen på
IVA och pratat med undersköterskor,
sjuksköterskor och läkare. Deras arbete
har varit som en krigsskådeplats. Det
har hänt att de har jobbat 36-timmarspass på helgerna. De är trötta.
– Det fanns inte ens beredskapslager
för sjukvårdsartiklar och de fick gå
till jobbet utan att veta om det fanns
skyddsutrustning, säger hon.
Samtalen på IVA var omtumlande,
men bra att ha i ryggen. Att veta att
Vänsterpartiet tänker rätt om vården.
– Personalen behöver värdesättas. De
behöver få fler kollegor, och det har vi ju
sagt länge.
Tullbesök
Dagen därpå skulle partiledaren träffa
tullen. Malmö är en gränsstad, och
flödet utifrån av vapen och narkotika
via hamnarna och Öresundsbron är ett
stort problem.
Enligt Vänsterpartiet är kriminaliteten och skjutningarna starkt kopplade
till narkotika. Det är stora pengar som
står på spel och i det utnyttjas inte
minst ungdomar i utsatta områden.
– Rika ska inte köpa narkotika av
fattiga 15-åringar.
– Tullen ska få de pengar de äskat.
Vi måste få bort industrin, men det
fattar inte andra partier, säger Nooshi
Dagostar.
Turné
Nooshi Dadgostar reser just nu landet
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runt, främst för att presentera Vänsterpartiets näringslivspolitik. Att
ställa om svensk industri till fossilfritt
och hållbart är en viktig del i partiets
klimatpolitik.
– Politiken är inte med i den omställningen, det är näringslivet som har
initiativet. Vi behöver en grön industri
som ger fler och trygga jobb, och då
måste allt runtomkring fungera också.
För Vänsterpartiet hänger allt ihop.
Människors vardag ska fungera. Jobb,
bostäder, kollektivtrafik, välfärd.
Nooshi Dadgostar har varit riksdagsledamot sedan 2014, bostadspolitisk
talesperson, och var vice ordförande
innan hon valdes till ordförande 2020.
Att bli partiledare är ett ”galet uppdrag”, säger hon och ler:
– Som en biltvätt. Upp och ner, alla
har en åsikt.
Stoppade marknadshyror
Hon ärvde Vänsterpartiets och Jonas
Sjöstedts uttalanden om partiets två
röda linjer om LAS och marknadshyror
som Stefan Löfvens regering inte fick gå
över om de ville behålla makten.
Fick marknadshyror råda skulle
inte alla ha råd med ett hem, låg- och
medelinkomsttagare tvingas allt längre
ut från stadskärnor och centrumlägen.
Men i april hände det. Löfvens
regering missbedömde Vänsterpartiets
beslutsamhet i hyresfrågan och försökte genomdriva beslutet om marknadshyror tillsammans med Centern.
Nooshi Dadgostar beskriver läget
från scenen på Inkonst, till publikens
förtjusning:
– Vi sade att vi inte kommer att gå
med på att höja tre miljoner svenskars
hyror. Då sade Stefan Löven att ”Hördu

Nooshi, ta det lite lugnt. Du ska inte
bråka så mycket. Och använd inte det
där ordet marknadshyror. Det är inte så
trevligt.”
– Vi var väldigt tydliga. Vi för en halv
miljon väljares talan i riksdagen: så vi
stoppade marknadshyrorna, sade hon
och jublet steg i lokalen på Bergsgatan.
Vänsterpartiet håller löften
– Vi fullföljer våra löften. Vänsterpartiets väljare är inte andra klassens
väljare.
– Det handlar om att göra saker, inte
bara prata. Socialdemokraterna gick till
val på att inte försämra jobben, och att
förbättra välfärden, men när de väl kom
till makten gjorde de ingenting. Det är
ett svek.
– Det kommer vi aldrig att gå med
på, säger hon. Vi lovar att ta tillvara på
varje röst som läggs på Vänsterpartiet.
Maria Kållberg

Nooshi charmade Malmö!
Foto: Maria Kållberg
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Aktivister på föreläsning: Amalia Bartholdson,
Calle Eriksson, Roland Svensson, Claudia
Velasquez, Patricia Olsson Escalante och
Miranda Borgqvist.
Foto: Sabrin Omar

En antiimperialistisk och antikolonial vänster

för ett enat Malmö

G

enom föreläsningar, panelsamtal och kulturinslag
som berör samtida antiimperialistiska strider och teman i
olika länder har Malmövänsterns
internationella utskott strävat
att arbeta både kunskaps- och
rörelsebyggande.
Mellan 15 september och 15
november pågår Vänsterpartiet
Malmös höstkampanj med temat
internationell solidaritet.
Internationella utskottet – som utformat kampanjen – ser att de internationella frågorna har kommit i skymundan
och att en vital interndebatt saknats på
sistone.
Genom att lyfta dessa frågor hoppas
vi på att internationell solidaritet och
antiimperialism når en given plats i
den dagliga politiken och aktivismen.
Samtidigt synliggör vi Vänsterpartiets
politik gentemot allmänheten och
knyter närmare och nya band till
internationella föreningar och rörelser.
Cantralt för vänstern
Ett antiimperialistiskt perspektiv
är centralt för vänstern eftersom
FOLKVILJAN

• NR 5 2021

världssystemet bygger på de roller som
imperier spelat i den globala politiska
ekonomin. Särskilt dess våldsamma roll
som upprätthåller systemen i globala
syd.
Stora multinationella företag och institutioner som Världsbanken och IMF
har etablerat den nyliberala världsordningen. Genom skuldfällor och chockdoktriner tappade tidigare oberoende
nationer i globala syd, en efter en, sin
suveränitet. En lokal comprador-borgerlighet samarbetar för att verkställa
denna ordning och understöds ofta av
den amerikanska säkerhetsstaten.
Rådande system exploaterar
Kapital och imperium är sammanflätade och samarbetar för att kontrollera de
globala produktionsmedlen, varav de
mest lönsamma finns i globala syd.
De kontrollerar också distributionsmedlen genom vilka politiska
ekonomier i det globala norr får många
av sina mest vitala varor. På detta sätt
separeras globala nords proletariat
från, och ställs ofta emot, proletariatet i
globala syd.
Vänstern i globala nord vet att
rådande system exploaterar våra
medmänniskor i globala syd, men
borgerliga partier och medier döljer

ofta imperialismens konsekvenser och
gör istället sitt bästa för att framställa
våra kamrater i dålig dager. Att utbilda
oss med vänsteranalyser och att höra
våra kamrater från globala syd är en av
kampanjens centrala syften. Till detta
har en rad föredragshållare inbjudits.
Kampanjen har hittills berört antiimperialistisk och antikolonial kamp,
genom att lyfta både nutid och historia,
i Afghanistan, Palestina, Kuba, Peru och
Chile. I kommande samtal diskuteras
situationen i Kashmir och flyktingars
situation i Sverige. Alla samtal kan ses,
även i efterhand, på Vänsterpartiet
Malmös Facebook-sida.
Chris Brandon & Nina Jakku
Internationella utskottet,
Vänsterpartiet Malmö

Festival 30-31 oktober
Den utåtriktade kampanjen
avslutades med en två dagars internationell festival
på Sofielunds folketshus,
med konst, musik, mat, poesi och samtal om klimat och
transnationella adoptioner.
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Skurup:
Styret sprack när M snålade

M

oderaterna tar hand om
ekonomin och SD sköter
kulturen.
Så kan det bli om Sverige får
blåbrunt styre.
Men i Skurup fick Sverigedemokraterna en tankeställare.

– Som jag ser det räckte det inte att
vara överens om invandringspolitiken.
När moderaterna inte kunde acceptera
förslag som gynnade SD:s kärnväljare
fick flera av sverigedemokraterna nog.
Det säger Babak Rahimi, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen, som
i likhet med alla övriga ställdes inför en
helt ny situation när Sverigedemokraterna i Skurup hoppade av samarbetet
med Moderaterna i mitten av oktober.
SD störst
Vid valet 2018 blev SD kommunens
största parti. Det möjliggjorde för
Moderaterna att ta makten med sverigedemokratiskt stöd.
Strax var Skurup riksbekant för sina
försök att införa slöjförbud i skolan,
medan andra reformer – som att
endast bevilja andrahandskontrakt till
flyktingar och att sälja ut en fjärdedel av
allmännyttiga bostadsbolaget Skurupshem – skedde mer i skymundan.
Det politiska äktenskapet mellan M
och SD i Skurup följde den mall som
journalisten Mats Wingborg skissat i sin
bok Blåbrunt Sverige – så påverkas du
om högern vinner valet: Om SD får stöd
för sin invandringspolitik kan partiet,
enligt Wingborg, acceptera moderat
ekonomisk politik även om denna skulle
gå ut över partiets löften till pensionärer och andra målgrupper. Och så såg
situationen ut i Skurup till en början.

få andrahandskontrakt innebar ju att
de inte fick besittningsrätt till sina
lägenheter, påpekar Babak Rahimi.
Sedan, när två år gått, har kommunen
inte längre någon skyldighet gentemot
dem.
Förslaget om att förbjuda
slöja i skolan blev en välkommen profilfråga även
för SD:s partiledning.
Utförsäljning av äldreomsorg och förskolor
liksom privatiseringen
av delar av allmännyttan blev Sverigedemokraternas gentjänst till
Moderaterna.
”Inom oppositionen kallar

vi dem för Sverigemoderaterna”, säger
Renaldo Tirone, Socialdemokraternas
ordförande i närbelägna Hörby i Mats
Wingborgs bok.
Men i Skurup började samarbetet
knaka i fogarna.
Små eftergifter
– En stridsfråga var moderaternas blygsamma
eftergifter i budgetsamarbetet, berättar
Babak Rahimi. Men
alla protester mot
den borgerligt förda
politiken slogs ned med
järnhand av Sverigedemokraternas partiledning.

– Det måste få ta tid att formera det nya styret i Skurup,
säger Babak Rahimi, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
Foto: Jan Erlandsson

Ingen besittningsrätt
– Beslutet att flyktingar endast kunde
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Kärleken
vann över hatet

E

n frustrerad pappas inlägg
på Facebook lade grunden till en folklig rörelse i
Skurup, där den första Pride-paraden arrangerades den 9:e
oktober i år.

Boken Blåbrunt Sverige (Verbal förlag):
Journalisten Max Wingborg har skrivit en
bok om vad som händer om moderaterna
lyckas bilda regering med sverigedemokratiskt stöd nästa höst.

Som en följd uteslöts en medlem, och
i skrivande stund har ytterligare sex
av elva fullmäktigeledamöter övergivit
partilinjen.
– Jag tror att det uppstod en frustration när man i budgetförslaget såg att
det skulle bli så lite till pensionärerna,
säger Babak Rahimi. Eller när partiledningen förbjöd dem att rösta på
Vänsterpartiets förslag om att slopa
delade turer i äldrevården trots att man
insåg att förslaget är bra.
Ny insikt
Moderat politik drabbar även sverigedemokratiska väljare. Kanske når den
insikten efter hand alltfler medborgare
med så kallat socialkonservativa värderingar. För en blåbrun omstöpning –
skriver Mats Wingborg – blir knappast
socialkonservativ om Sverigedemokraterna får råda. ”Det handlar snarare om
en högerradikal omstöpning av landet
än om försiktiga och succesiva reformer.” Och delar av den politiken, hävdar
han, lär Moderaterna få göra till sin om
de ska kunna regera.
(När detta skrivs är det inte klart
hur det framtida styret i Skurup ska
formeras.)
Per Längby
Blåbrun: ”färgbeteckning för politiska samarbeten mellan traditionella högerpartier
och främlingsfientliga, högerextrema eller
högerpopulistiska partier”.
(Institutet för språk och folkminnen, 2014.)
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För ett år sedan var situationen hos
familjen Ring Wallenberg pressad.
Äldsta dottern Liv hade precis berättat
i skolan om sin sexuella läggning och
trakasserierna var ett faktum.
– Vi fick ta emot hot från både vuxna
och unga, till och med dödshot, säger
Johan Ring.
Det polisanmäldes och i ren förtvivlan skrev Johan Ring ett långt inlägg
på Facebook. Snart blev han kontaktad
av kommuninvånare som ville göra
något åt saken, och föreningen Ett
Skurup för alla bildades.
Föreningen är partipolitisk
obunden och syftar till att arbeta
för jämställdhet i utsatta grupper i
Skurup genom olika aktiviteter.
Flera aktiviteter
Under Pride-veckan anordnades
flera aktiviteter. Stora delar av
samhället slöt upp, privata företag,
bibliotek, politiska partier, vårdcentral, skola och barnomsorg.
Vänsterpartiet bjöd Skurupsborna på visning av filmen Drömprinsen med regissören Jessica Nettelbladt på plats. Veckan avslutades
med Pride-gudstjänst och en parad
som blev en succé med över 500
deltagare. Till paraden kom även
vänsterpartister från Malmö, Ystad
och Hörby för att visa sitt stöd.
– Det är en självklarhet för oss
att stå bakom ett kärleksbudskap
och visa vår solidaritet”, säger
Francisca Kertzscher, ordförande i
Skurups Vänsterpartiförening.
– Vi har många medlemmar i vår
partiförening som även engagerat sig i
Ett Skurup för alla. Det är ett bra sätt bidra till samhället och konkret aktivism.

Johan som själv är medlem i Skurups
Vänsterpartiförening tycker det är bra
att Ett Skurup för alla är partipolitiskt
oberoende.
– Jag tror det har varit en förutsättning för att nå ut brett i vår kommun.
Det borde vara enkelt, det handlar om
något så grundläggande som rätten att
älska vem man vill.
– Jag har svårt att acceptera att det
kan driva fram hat. Därför känns det
extra skönt att se att de goda krafterna
vinner över de onda. Det finaste av
allt är att Liv nu känner att hon inte är
ensam och att hon visat vägen för andra
unga personer i kommunen.
För Vänsterpartiet Skurup:
Francisca Kertzscher
(Artikeln är godkänd för publicering av familjen.)

Liv Ring Wallenbergs upplevelser var
upphovet till att föreningen ”Ett Skurup för
alla” bildades. Här tillsammans med
Juno Ring Wallenberg och Johan Ring.
Foto: Jan Erlandsson
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Samarbete mellan S

”Vi hjälpe
att paxa
Alla vet att vi har systerpartier som vi
samarbetar med.
Förra valkampanjen kom ett gäng
glada danskar till oss i Sösk mitt i
slutspurten. När få aktiva sliter hårt
i en förening så är det ovärderligt att
få hjälp med att prata med väljare och
dela ut material. Och väljarna blev
glatt överraskade när det kom danska
politiker och diskuterade vårt val. Ett
stort plus!
Förra kommunvalet på Bornholm
åkte vi i Sösk över och hjälpte till
att fördela oss vid alla lyktstolpar.
Bornholms kommun har nämligen en
regel att partierna enbart får sätta upp
affischer på kommunens lyktstolpar,
och bara en affisch per stolpe.

Morten Riis, förhoppningsvis Bornholms nästa borgmästare, och Jens Lund Hansen är i
Tomelilla och hjälper till med valspurten 2018 tillsammans med Linda Ekelund och Mona
Nihlén i Vänsterpartiet Tomelilla. Full fart på stationen!
Foto: Vänsterpartiet Sjöbo

I

cirka tio år har partiföreningarna i Sydöstra Skåne, Sösk,
samarbetat med Enhedslisten
– vårt danska systerparti – på andra sidan vattnet på Bornholm.
Ett samarbete som bland
mycket annat inneburit att
bokstavligen paxa en lyktstolpe.

Vi stöttar varandra praktiskt i valkampanjer och arrangemang, och har samtidigt fått nya kamrater att diskutera
med och hämta idéer till motioner med
mera. Det ger ett annat perspektiv att
diskutera kommunal politik med någon
som ser allt ur en annan synvinkel.
Just nu följer vi valkampanjen till
26

kommunvalet i november med spänning. Enhedslisten ser enligt flera
opinionsundersökningar ut att bli
största parti på ön och partiet kan knipa
borgmästarposten.
Strategiskt hämtar vi inspiration av
varandra. Fast våra länder ligger så
nära har vi olika sätt att organisera våra
kommuner. Det skapar bra tankar som
ligger till grund för olika motioner och
förslag.

Alla partier ”paxar” stolpar
Affischeringen får börja exakt klockan
00:00 fyra veckor innan valet, vilket
innebär att alla partier är ute kvällen
innan och ställer sig vid centrala
lyktstolpar för att ”paxa” dem.
Under natten körde vi runt med våra
danska kamrater och affischerade på
hela ön.

Samarbete i praktiken
Samarbetet har gett oss en del medieuppmärksamhet på båda sidor, och
känslan att vi som socialister är en
del av en större världsrörelse är tydlig
bland människor runt omkring oss.
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Sösk och Bornholm:

er dem
stolpar!”
En trevlig fest som avrundning gav
ytterligare energi.
Det är en viktig känsla att uppleva att
vi är en del av en större organisation
bortom ”de gamla vanliga” i den egna
lilla partiföreningen. Och att socialister
har samma krav och idéer också i andra
länder. Så när vi ordnar större möten,
valvakor och föreläsningar deltar vi på
varandras arrangemang. Och varje december och juni bjuder vi över varandra
till julfrukost och sommarfest.
Framåt tillsammans
Vi har haft lite lösa diskussioner om
att utveckla samarbetet runt vår del
av Östersjön med vänsterpartierna i
Polen, Tyskland, ryska Kaliningrad och
Litauen.
Våra kommuner samarbetar redan i
denna region, i ett arbete som kallas för
4-hörn.
En tanke vi haft sedan innan pandemin är att söka EU-pengar för att kunna
genomföra ett liknande samarbete oss
systerpartier emellan.
Lucas Lennartsson,
Vänsterpartiet Sjöbo

Gemensam föreläsning med
Enehedslistens finanspolitiska
talesperson Pelle Dragstedt.
Foto: Vänsterpartiet Sjöbo
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Simrishamns minsta gathus, gick trots sin storlek inte vänstervandrarna förbi. Byggt 1790,
4,35 gånger 5,70 meter, alltså 25 kvadratmeter, och på 30-talet känt som ”Knäckboden”.

Vandring och
Vänsterpub i Simrishamn
Förra året började Vänsterpartiet
i Simrishamn med vandringar i
trakten under parollen ”Vandra
med V” för att bryta coronatristessen eftersom vi inte kunde ha
vanliga möten. Denna oktober
avslutade vi med en stadsvandring i Simrishamn.
2020 gjorde vi tre vandringar, den
första med tonvikt på arkeologi, den andra med tonvikt på ornitologi och den
tredje, en växtvandring med fokus på
växtfysiologi. Guider har varit kunniga
partimedlemmar eller Vänsterpartiet
närstående personer.
1:a maj 2021 vandrade vi utmed den
vackra Tommarpsån och söndagen 10
oktober avslutade vi med en stadsvandring.
Simrishamns första sjukhus
Tretton vänsterpartister samlades
på Stortorget för att lära sig mer om
Simrishamns kulturhistoriskt intressanta byggnader. Det spänner över en
tidsepok från Hansan till sent 1800-tal.

Gamla gästgiveriet från karolinertid
var en, och en annan var Simrishamns
första sjukhus som under perioden 1855
till 1868 fungerade som filial till Kristianstads lasarett med fyra vårdplatser.
Störst intryck gjorde dock fattigstugan. På den bronsplakett som sitter på
fattigstugans vägg kunde vi läsa:
”I många av husen bodde utfattiga,
alldeles utfattiga och tiggare. Därför
var det naturligt att inrymma fattighuset just här. De första inneboende
kom hit 1856 och fattighuset låg kvar på
samma plats till 1907. Redan på hösten
året efter inflyttningen drabbades
Simrishamn av en koleraepidemi. De
flesta av de 25 personer som dog bodde
i fattighuset eller i kvarteren runtomkring”.
Stadsvandringen avslutades med
Vänsterpub på en av stadens pizzerior
med obligatorisk frågesport och sång
och musik.
Jodå, det har pratats mycket politik.
Allmänt, men också kring det som har
varit ämnet för de olika vandringarna.
Sture Antonsson
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Lyckad marknad
trots regn och rusk

F

rån början var det mestadels hästmarknader, men
idag är det en tummelplats
för godisförsäljare, diverse matstånd och en hel del krimskrams.
Och, sedan några år, politisk
åsiktsspridning och medlemsrekrytering.

Tomelilla Marknad, som avhålls i
mitten av juli varje år, har funnits sedan
1871, och Mikaeli Marknad på hösten
har också en lång historia. Förra året
var första året sedan marknaderna
startades som båda blev inställda, ett
svårt bakslag för alla knallar som är
beroende av marknaderna.
Det var därför glädjande att höra att
kommunen beslutat genomföra Mikaeli
Marknad, och förberedelserna tog fart;
28

det är en av våra bästa chanser att nå
ut direkt till medborgarna med vårt
budskap.
Men när dagen väl kom var glädjen
dämpad; spöregn, halv storm och en
temperatur på runt tio grader tog udden
av det hela, men vi bestämde att det fick
bära eller brista, vi kör!
Knalle efter knalle gav upp
På torsdagsmorgonen slog vi upp
vårt röda tält. Visserligen med vissa
svårigheter eftersom det spöregnade
och blåste hårt, men till slut var allt på
plats och vi kunde sätta igång med vårt
insamlande av vilsna själar.
När vi såg hur knalle efter knalle
gav upp och började ta ner sina stånd
falnade entusiasmen något, men vi höll
ut ända fram till sena eftermiddagen
och fick ett bättre resultat än på någon

Linda och Bea från V Tomelilla höll
ställningarna tillsammans med Rebecca
Thell från distriktet, bilden togs under de
minuter som vinden tillfälligt mojnade och
regnet gjorde ett kort uppehåll.
Foto: Figge Bergquist

annan marknad hittills!
Stor hjälp hade vi av föreningsmedlemmar och angränsande föreningar
här i sydöstra Skåne. Vi hade också
förmånen att få hit Rebecca Thell från
distriktet som gjorde oss sällskap några
timmar och hjälpte till med argumenteringen.
När dagen summerades kom vi fram
till att vi hade haft besök av fler presumtiva medlemmar än på någon marknad
tidigare; flera kom fram bara för att få
reda på hur medlemsansökan går till,
och fick med sig vår rekryteringsfolder
med ansökningsblanketten.
Vi får väl se vilket resultat det blir
av detta, men det kändes i alla fall bra
att vara igång igen, och att så många
besökte oss och var glada att vi var på
plats.
Figge Bergquist
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Uppstartträff
i spartansk miljö

Uppstartträff | Sydöstra Skåne

D

elar av styrelsen, samt
en nybliven medlem i
Vänsterpartiet Tomelilla,
åkte helgen den 19-20 september upp till Mormors bakeri
i Asarum i Blekinge för att dra
igång höstarbetet och lägga upp
strategierna inför det kommande valåret.
Med mindre än ett år till valet var det
nu dags att få till en planering som ger
oss överblick och struktur. Det blev en
mycket konstruktiv helg med ett digert
material att arbeta vidare med.
Ett årshjul skapades med tydliga
hållpunker med fasta datum, vår första
hålltid var Mikaelimarknad i mitten av
oktober (se även text om den sidan här
bredvid).
För övrigt är det Sösk-aktiviteter som
Lisa från kansliet håller i. Senare i höst
är det Vänsterdagarna dit två av oss,
Bea och Mona, ska åka, och kongressen
i höst som vi nominerar Linda till.
Delar ut nejlikor
På Kvinnodagen 8 mars brukar alla i
föreningen som har möjlighet samlas
för att gå ut på byn och dela ut nejlikor
till Tomelillas kvinnor. I mitten av juli är
det sommarmarknad där vi hoppas på

”Mormors Bakeri”, god mat, galant service,
men aningen svala rum. Rekommenderas
dock.
Foto: Mona Nihlén
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Linda, Ronny, Ingrid, Christer och Bea ”myser” i den friska luften. Samtliga måltider intogs
utomhus, trots viss höstkyla. Man värmde sig med livliga diskussioner.
Foto: Mona Nihlén

bättre väder än på Mikaeli marknad.
fysiskt var ett plus, totalt blev träffen
Däremellan ska vi värva
positiv med många bra idéer att
medlemmar, vi beslöt att
jobba vidare med.
ringa runt till våra bePlatsen vi valt för mötet, Morfintliga medlemmar och
mors Bakeri i Asarum, hade
höra om de vill hjälpa till
fantastiska omgivningar men
med något eller om de har
mycket spartanskt B&B. Här
någon hjärtefråga de vill ta
fanns bland annat café, butik,
upp.
kulturhus
och konstgalleri.
Mona Nihlén
Samtidigt måste det parlamenMåltider intogs utomhus!
tariska arbetet skötas; under pandemin
”Bakeriet” ägs av Sören Vetegodt, forshar vi haft Zoom-möten där alla
medlemmar bjudits in varje tisdag på
kare i livskvalitet och holistisk medicin
lunchen. Dessa möten beslöt vi skulle
och direktör för forskningskliniken för
bil renodlade kommunfullmäktigefoholistisk medicin i Köpenhamn.
Det ”spartanska” bestod i att alla
rum och att vi istället har medlemsmömåltider
intogs utomhus och att bara en
ten på kvällarna, då med början 28:e
del av rummen hade värme. Spännande!
oktober med gemensam soppmiddag.
Behöver jag nämna att även torrdassen
och duscharna saknade värme?
Härliga diskussioner
Men trots, eller kanska tack vare?,
Under en och en halv dag lyckades vi
den kyliga inramningen hade vi full fart
få ihop en hel del. Vi fastställde anhela tiden, och fick bra resultat och en
svarslistan, filade på kommunpolitiskt
program och dessutom hade vi livliga och bra grund att stå på inför den viktiga
tiden som ligger framför oss.
härliga diskussioner där vi tog tillvara på
Nu kör vi!
varandras erfarenheter och kunskaper.
Mona Nihlén
Solidaritet och demokrati genomsyrade
För Vänsterpartiet Tomelilla
debatterna i sann vänsterpartistisk anda.
Bara det att vi äntligen kunde träffas
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Daniel Suhonen: ”Vad hade Erlander gjort?”

Klarsynt analys, men ...
arbetslöshet, allt större ojämlikhet,
och sociala skyddsnät med stora hål,
illustreras med pedagogiska diagram.
Indirekt anklagar han det egna
partiet för att det skett. När socialdemokraterna (åtminstone delvis) stått
bakom nedskärningar så tågar ingen på
gatorna, utan istället yttrar sig vad han
beskriver som en domnad, där medlemmarna gradvis försvinner ur partiet.
Här någonstans i läsningen börjar jag
undra om Suhonen egentligen inte är
vänsterpartist, medvetet eller omedvetet? Han skriver trots allt om klasspolitik, ojämlikhet, och Tage Erlanders
uttalande om höga skatter som ett sätt
att få ”välfärdssamhället [att bli] en
form socialism”.
Vad hade Erlander gjort?
Daniel Suhonen
Verbal förlag, 2021

S

ocialdemokraterna är ett
kluvet parti. På ena sidan
finns Daniel Suhonen och
tankesmedjan Katalys, som
försökt driva partiet mot vänster,
och på andra sidan finns en
konservativ falang.
I Vad hade Erlander gjort? försöker
Daniel Suhonen i en långessä svara på
frågan ”hur ska vänstern möta hotet
från högern och samtidigt bygga ett
anständigt samhälle?”
Han tar avstamp i 1900-talets historia, och skildrar hur de socialdemokratiska visionerna om ett samhälle med
full sysselsättning, en stark välfärdsstat, en stark och politiskt dominerande
arbetarklass och en stark facklig rörelse
först varit på väg att förverkligas, för
att sedan, under de senaste 30-40 åren
monteras ned.
Är Suhonen vänsterpartist?
Daniel Suhonen gör en klarsynt
analys av dagens situation, med mass
30

men det bleknar bort när det bara är
de ledande partiföreträdarna under
partiets guldår som kommer till tals.
Kanske är det inte Erlander som Daniel
Suhonen skulle frågat, utan Hjalmar
Branting – ojämlikheten i Sverige är
trots allt tillbaka på nivåer vi inte sett
sedan 1920-talet.
Men oavsett detta är Vad hade Erlander gjort? en läsvärd bok; lika mycket
för Suhonens analys i inledningen,
påminnelsen om socialdemokraternas
mer radikala tendenser som trots allt
fanns kvar så sent som på 1970-talet,
som inblicken i hur tankarna går hos
Katalys och Suhonen.
Johan Strandell

En lans för reformism
Men så kommer Suhonen in mer
konkret på vägen framåt och drar med
samma energi en lans för reformism
och landar till slut i en lista på tio fullt
rimliga men inte särskilt inspirerande
punkter. Om formuleringar som ”För
att integrera människor och klara sysselsättningen, görs stora utbildningssatsningar som ger jobb i bristyrken
och framtidsbranscher” (punkt fem)
visar på socialdemokraternas radikala
sväng till vänster så undrar jag vad
högerfalangen står för.

Kanske är det inte
Erlander som Daniel
Suhonen skulle frågat,
utan Hjalmar Branting?
Daniel Suhonen är debattör, författare och
chef för tankesmedjan Katalys.

Socialdemokraterna är ett parti som
gärna ser tillbaka på sin historia. Men
frågan är om det historiska perspektivet
kanske i sig fungerar konserverande?

Med tillstånd av Verbal Förlag

Läsvärd bok
Socialdemokraterna var trots allt
ett argt och radikalt parti på sin tid,
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Boksläpp | Kultur
– Titeln var faktisk något en läkare
talade om för mig att jag befann mig i,
och hela förordet är ett utdrag ur min
läkarjournal, säger Kjell.

Uppsalaförfattaren,
numera skåningen,
Kjell Eriksson släppte
del 13 i bokserien om
kriminalkommissarie
Ann Lindell. Boksläppet skedde på
Christinehofs slott i
Tomelilla.
Foto: Figge Bergquist

Fullsatt vid boksläpp
på Christinehofs slott
Nyblivna skåningen, uppsalaförfattaren Kjell Eriksson, släppte i slutet
av oktober den 13:e delen i bokserien om kriminalkommissarie Ann
Lindell.
Kjell har varit politiskt aktiv och organiserad på vänsterkanten
sedan ungdomen, och han har en lång karriär inom Svenska lantarbetareförbundet, bland annat som avdelningsordförande.
Kjell är född 1953 och har en bakgrund
som trädgårdsmästare, men började
skriva romaner i 40-årsåldern. Den första romanen om Ann Lindell kom 1999,
och sedan dess har det alltså kommit
ytterligare 12 böcker i serien.

– Jag hade ett tag en egen agent inne
på polisstationen i Uppsala som sålde
mina böcker, de var mycket populära
bland poliserna där, berättade han när
det var dags för boksläpp av del 13 i
bokserien; ”Ett dödligt tillstånd”.

Odlar sin trädgård
Efter ett kringflackande liv, med flera
besök till Skåne och en längre tid bosatt
i Brasilien, bor Kjell med sin familj nu
ett hus i närheten av Christinehofs
slott utanför Tomelilla. Där skriver han
böcker, men han kan inte avhålla sig
från att odla sin trädgård, för närvarande är det framför allt pioner som gäller.

Titeln var faktisk något
en läkare talade om för
mig att jag befann mig i!

Vem vet, kanske han får inspiration
till nästa roman när han gräver i sin
trädgård för att få en lucker jord att
plantera i?
Boksläppet på Christinehofs slott
blev en mycket lyckad tillställning i en
fullsatt lokal med en intressant berättelse om livet i allmänhet och Kjells väg
till där han var nu i synnerhet. Vi bjöds
dessutom på läckra snittar och rosa
bubbel.
Idag är Kjell medlem i Vänsterpartiets
lokalförening i Tomeilla, och kanske vi
kan få honom att bidra till Folkviljan
med något? Hans allra första alster var
några noveller till tidningen Lantarbetaren, berättade han!
Figge Bergquist

Serie i tiden: Ylva Forkman
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Kyrkovalet | Genombrott för ViSK

ViSK:s framgång –
en vinst för organiseringen

”L

yft Luren ViSK”, som koordinerades från Poeten på Hörnet
av Nathalie Söderberg Viljanen, som flyttade till Malmö från
Eskilstuna för att kunna leda projektet, genomfördes med
ett 80-tal aktivister från hela landet varav ett tiotal arvoderades för
att kunna lägga många timmar.
Sammanlagt gjorde Vänsterpartiet över 46 000 samtalsförsök och
pratade med över 15 000 partikamrater.

Valrörelsen byggdes upp under en längre tid genom att starta upp en valskola
där både lokala valledare och medlemmar i ViSK träffades regelbundet. På
valskolan skapades en gemensam vision
och valkampanj genom diskussioner
och utbildning som skulle hålla hela
vägen genom att många kunde känna
sig som en del om projektet.
Man kan säga att Valskolan byggde en
gemensam strategi och en samhörighet.

Genom budskapet att vänstern
behövdes i Svenska Kyrkan både för en
progressiv kyrka och för möjligheten
att vrida hela samhällsklimatet åt
vänster. Genom att bygga allianser som
kan åstadkomma förändring, samtidigt
som en röst på vänstern innebar en
möjlighet att trycka tillbaka rasisterna,

byggdes ett starkt momentum och
intresse att gå och rösta.
– För vänstermänniskor var det
självklart att stödja vänsteralternativet
rekommenderat av Vänsterpartiet som
står upp för de fattigas rättigheter, för
en kyrka som arbetar för asylrätten och
HBTQI-personers rättigheter. Men som
också vill radikalisera och leda klimatarbetet i och utanför kyrkan framåt,
berättar Mats Högelius
Resultatet är att den vänster som
vuxit, och som blev ännu starkare av att
sätta ner foten i frågan om marknadshyror i somras, nu kunnat bygga vidare
på det momentumet med ännu en seger
för vänstern. Nu för ViSK i kyrkovalet

Pandemin tvingade
oss att göra valskolan
digitalt vilket visade sig
vara ett lyckokast
– Pandemin tvingade oss att göra
valskolan digitalt vilket visade sig
vara ett lyckokast eftersom det gav oss
möjlighet att träffas alla från hela landet
inte bara en gång utan vid sex olika
tillfällen, inklusive en helg för att skapa
vårt gemensamma vi och sammanhang.
–Samtidigt lärde vi oss mer om
organisering, tränade på beprövade
metoder och förankrade valstrategin,
förklarar Daniel Sestrajcic.
Ett starkt momentum byggdes
Valskolan hade närmare 130 deltagare i
en organisation som idag vuxit avsevärt
men vid årets början hade cirka 250
medlemmar.
32

Vänstern i allmänhet och ViSK i synnerhet lyckades genom sina framgångar pressa tillbaka
rasisterna som för första gången på 2000-talet backade både röst- och mandatmässigt i
ett val!
Illustration: Emanu
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Genombrott för ViSK | Kyrkovalet
och något som stärker hela vänstern
inför de allmänna valen 2022.
Beprövade metoder och
stark organisering fungerar
– Vi gjorde ett arbete som satte
organiseringen i fokus och att nå våra
målgrupper inte bara en gång utan flera
gånger med ett starkt budskap. För
oss var det viktigt att se till att rösten
verkligen blev en verklig röst och inte
bara en tanke om att rösta, säger Daniel
Sestrajcic.
– Vi vann för att vi var många som la
mycket tid på att se till att vänstern var
stark. Men grunden är att vi var organiserade, för att vi var strategiska med
våra resurser och för att vi använde oss
av den kunskapen som finns i Zetkin
Foundation och genom att använda
plattformen Zetkin, avslutar en nöjd
Mats Högelius.
Daniel Sestrajcic

De viktigaste insatserna
för framgången enligt
Daniel Sestrajcic:
1. Lyft Luren var helt central
där Vänsterpartister ringde Vänsterpartister och inte bara rekryterade
röster utan också aktiverade kamrater
i att själva rekrytera några röster
var. Dessutom följdes ringandet upp
genom att påminna de som lovat att
rösta att ta sig till valurnan.
2. Nå vänsterväljare överallt
där vi kunde hitta dem: via ibladningar i ETC; Flamman och Internationalen. På sociala medier med en
effektivt riktad kampanj, och genom
kampanjtidningen Röda Röster som
producerades i ett 20-tal editioner
och skickades ut i en kvarts miljon
exemplar i vänsterområden.
3. Lokalt organiserade och kreativa kampanjer som understöddes
genom mobilisering och aktivering av
så många medlemmar och sympatisörer som möjligt. Dessa möjliggjordes
genom den samlande valskolan som
genomfördes mellan januari-juni.
FOLKVILJAN
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ViSK –
kyrkovalets stora vinnare

V

alets stora vinnare med
dubblerat antal mandat
och röster till kyrkomötet
är vänstern. Och i Malmö pastorat med smått chockerande 24,8
procent, 12 mandat och 2 000
nya röster är Vänstern i Svenska
Kyrkan (ViSK) nu jämnstora med
Socialdemokraterna och aspirerar på att ta över ledningen av
pastoratet.
– Ett genombrott utan dess like, säger
Mats Högelius, vice ordförande för
ViSK nationellt, som inför kyrkovalet
2017 var med och startade upp nomineringsgruppen i Malmös och Lunds stift.
När resultaten rullade in stod det
klart att inte bara ViSK tredubblat
antal förtroendevalda platser över hela
landet.
Vänstern i allmänhet och ViSK i
synnerhet hade dessutom genom sina
framgångar lyckats pressa tillbaka
rasisterna som för första gången på
2000-talet backade både röst- och
mandatmässigt i ett val.
– Vår framgång bygger på tre delar:
ett starkt program från vänster, fler
kandidater och listor över hela landet
som genomförde lokala kampanjer, och
framförallt en systematiskt välorganiserad och målmedveten kampanj som
riktade in sig på att mobilisera vänsterrösten som vi vet finns i Svenska Kyrkan
med över 5,5 miljoner medlemmar,
säger Mats.
Målet: mobilisera vänsterrösten
Ansvarig för att koordinera valkampanjen nationellt var Daniel Sestrajcic
som tillsammans med en valledning och
ViSKs lokala kampanjledare med små
resurser skapade en effektiv Get Out
The Vote kampanj.
– Det stod klart väldigt snabbt att om
vi bara kunde få vänstern – både alla

Sabrin Omar, en av de viktiga valarbetarna i
kyrkovalet, vid valstuga.

tiotusentals medlemmar organiserade i
Vänsterpartiet, och den breda vänstern
som finns i samhället – så skulle vi
kunna uppnå målet att fördubbla
valresultatet från 2017.
När Vänsterpartiet nationellt och
runt om i Sverige, där Malmö och Skåne
legat långt före, bestämde sig för att
stödja den oberoende nomineringsgruppen Vänstern i Svenska Kyrkan
skapades kraften, utrymmet och möjligheten att mobilisera vänsterrösten på
bred front.
Vi letade efter alla möjligheter att
nå ut till vänsterväljaren och självklart
var det avgörande när Vänsterpartiet
bestämde sig för att ringa alla sina medlemmar med uppmaningen att använda
sin rösträtt och lägga den på vänstern
om man fortfarande var medlem.
Daniel Sestrajcic
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Facket | Facklig rikskonferens

”Facket är vänstern och vänstern

Lyckad facklig rikskonfe

V

änsterpartiet anordnade en facklig rikskonferens 17-19
september i Stockholm. Det var 200 ombud och gäster som
samlades under tre dagar för att diskutera hur vi kan stärka
den fackliga kampen och göra Vänsterpartiet till det självklara partiet
för alla arbetare.
Från Skåne åkte bland annat Jeanette
Stojic som till vardags är ombudsman
på IF Metall och aktiv i Vänsterpartiet
Malmös fackliga utskott.
– Det var roligt att se att så mycket av
det som vi i Malmös fackliga utskott har
drivit på kongresser nu faktiskt realiseras när det gäller ett grundläggande
fackligt arbete som exempelvis fackliga

rikskonferenser och facklig sekreterare.
Det har gjort skillnad och det märktes
inte minst på konferensen där vi var så
många trots omständigheterna och i
skuggan av pandemin. Det var verkligen
roligt och peppande!
Jeanette deltog också i en podd
tv-sändning om fackföreningsrörelsens
framtid som lagts ut på Vänsterpar-

tiets fackliga Facebook-sida ”Facklig
Vänster” tillsammans med Lasse
Henriksson som är aktiv i IF Metall
som skyddsombud på Volvo Torslandaverken och Marta Aguirre som är aktiv i
SEKO:s pendelklubb i Stockholm.
LO:s framtid diskuterades
Fackföreningsrörelsens framtid var ett
ämne som berördes i ett panelsamtal
under konferensen med Transports
ordförande Tommy Wreeth, Handels
chefsekonom Stefan Carlén och
Kommunals vice ordförande Malin
Ragnegård.

Malin Ragnegård, Tommy Wreeth
och Stefan Carlén intervjuas av
Anna Herdy.
Foto: Patrik Strand
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är facket”

erens
De diskuterade LO:s framtid mot bakgrund av de slitningar som varit inom
organisationen i LAS-frågan. Regeringen har ju sagt att man tänker gå vidare
och lagstifta om försämringar i LAS
med utgångspunkt för den uppgörelse
som Svenskt Näringsliv och PTK gjort
och som IF Metall och Kommunal sedan
sagt ja till.
Men 12 av 14 LO förbund säger ju
fortfarande nej till försämringar av LAS,
precis som Vänsterpartiet, eftersom det
skulle innebära en stor maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel.
Risk för lagstiftning
Malin Ragnegård, som nu kommer ta
över som ordförande i Kommunal efter
Tobias Baudin, höll med om mycket av
den kritik som riktats mot uppgörelsen.
Men hon framhöll att det annars riskerat bli lagstiftning enligt regeringens
Toijer-utredning.

”En facklig företrädare
aldrig kan ställa sig bakom att det ska bli enklare
att säga upp anställda”
Tommy Wreeth menade att en facklig
företrädare aldrig kan ställa sig bakom
att det ska bli enklare att säga upp
anställda. Och han framhöll att man
inte kan säga att parterna står bakom
LAS-uppgörelsen när LO sagt nej. Det
blev en mycket intressant och givande
diskussion. Kampen för att försvara
anställningstryggheten fortsätter.
En annan fackligt aktiv profil inom
partiet är Ola Brunnström som är aktiv i
SEKO:s Pågatågsklubb här i Skåne. Även
han kände sig stärkt av konferensen.
– Det vara fantastiskt att se flera
FOLKVILJAN
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Nooshi Dadgostar, Tommy Wreeth, och längst th Anders Nilsson, Eslöv.
Foto: Patrik Strand

hundra fackliga kamrater samlas och
diskutera strategier och framtiden.
Jag känner att vi har ett momentum
nu bland facklig vänster som vi ska
utnyttja. Men det gör det också enklare

och roligare att vara facklig i vardagen
med konferensen i ryggen. Facket är
vänstern och vänstern är facket. Nu kör
vi!
Patrik Strand

Vill du veta mer om vad som är på gång och få information så
gå in på vansterpartiet.se/vansterpartiets-fackliga-natverk
eller facebook.com/fackligvanster

Det är hög etrida !
att n o m i n

Nästa år är det val och då ska vi välja vilka
som ska vara våra parlamentariska representanter.

På årsmötet 2022 fastställer vi i Vänsterpartiet Malmö
våra listor till kommunfullmäktige, regionfullmäktige
och riksdag. Vi väljer även ordförande, styrelse och
revisor mfl. Det är med andra ord många som ska
väljas så tveka inte att skicka alla dina förslag till:
valberedningmalmo@vansterpartiet.se
För mer info gå till: vmalmo.se

För att nominera mailar du följande info;
Namn på den du nominerar
Vilket uppdrag du nominerar hen till
En kort motivering

OBS: Nominerin
gsstopp
3 december
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Kultur | Gästkrönikan

Johanna Arderup, gästkrönikör.

Folkviljans gästkrönikor skrivs av elever på skrivarlinjen vid
Kvarnby Folkhögskola. Den här gången är det Johanna Arderups tur.

ner på djupet och förändra i grunden,
inte bara hålla sig på ytan som det kan
verka - och visst kan det ligga någonting
i det.
Bilden har förmåga att förändra.
Men är bilden det enda verktyg till
förändring vi har? Ibland upplever jag
att vi går omvägar till den förändring vi
är ute efter. Jag saknar en materialitet,
någonting direkt och konkret.
Nästa år är det val. Det är en del av
överenskommelsen i vår parlamentariska demokrati. Folket ska ha makt att

Pengar växer inte på träd
Pengar växer inte på träd, det är
alldeles för konkret. Pengar är i
själva luften vi andas, de flyter
omkring i etern. Och vi alla står
på marken med armarna sträckta uppåt.
Det är naturligtvis bara en bild som jag
målar upp nu, det är kanske inte exakt
så det är – men poängen är bilden.
Poängen är, att jag har tänkt mycket
på bilder på senaste tiden. Bilder av
verkligheten, bilder av oss själva. Det är
ingenting nytt i vår internet-era, där vi
dagligen konsumerar och producerar
bilder av varandra.
Vi måste alla leva med bilden av oss
själva.
Men också i större frågor, i synen på
vad ett liv, ett samhälle eller ett styre
ska vara, tycker jag mig se en upptagenhet av yta, av hur saker uppenbarar
sig för oss. Hur de verkar vara. Jag går
omkring med en känsla av att det inte
finns någonting kvar att hålla i.
Världen är intensiv och akut, men det
går inte att ta på den längre.
Representation har kommit att bli allt
viktigare i vår tid.
Bilderna ska visa upp den jämlikhet
vi inte förmår skapa själva, vi ska ha en
jämlik representation i våra “ansikten
utåt”.
Det är inte nödvändigtvis negativt,
men det begär mycket. Det innebär en
enorm tro på att bilder och språk ska gå
36

välja sina representanter.
Samtidigt börjar det demokratiska
styret kännas allt mer urvattnat och
urholkat. Politikerna verkar inte gå ner
på djupet och förändra i grunden, de
verkar också besatta av ytan, av bilden.
Jag läser i DN om SD:s sväng i abortfrågan, det var inte på grund av en
inre moralisk, ideologisk övertygelse
de ändrade sig, nej, det var för att en
striktare abortpolitik visade sig vara
“svår att sälja”.
Kanske har vi själva skapat denna
fasad, då makten att förändra det
konkreta har glidit oss ur händerna
samtidigt som vi fortsatt hävda att det
inte alls är så.
Att vår demokrati inte alls är
urholkad till förmån för tillväxten,
det kapitalistiska vinstintresset. I
en parlamentarisk demokrati ska de
demokratiska subjekten vara människorna, medborgarna i samhället, det är
de som ska styra. Men i vår värld verkar
människorna ha bytts ut mot kapitalansamlingar - dit pengarna går, dit går
makten. Det syns ju inte, på ytan ser allt
fint ut, på ytan kan vi välja vilka som ska
representera oss.
	Å andra sidan är sprickorna snart
svåra att undvika - ett tydligt exempel
är i klimatpolitiken, där målet att nå
1,5-gradersmålet, en överenskommelse
bland folkvalda, gång på gång får stå
tillbaka för de stora företagens tillväxt.
Men inte bara i de stora globala frågorna syns demokratins maktlöshet inför

kapitalet, utan också i de mer lokala
besluten: i bostadspolitiken, i vården
och skolan - kort sagt hela den allmänna välfärden som nu säljs ut.
	Ändå håller sig den urholkade demokratin alltjämt upprätt i våra idéer och
bilder av vad den ska vara, den håller
sig vid liv på ytan, i representationen,
samtidigt som klyftorna ökar mellan
oss: de fattiga blir fattigare, de rika
rikare och hettan allt mer påtaglig.
Men om politiken ska vara värd
någonting, om vi ska uppmärksamma
att det snart är valår - igen - då måste
vi ta tillbaka makten, ta tillbaka vår
demokrati.
Ett steg mot detta är kanske att göra
upp med alla dessa bilder. Att låta den
materiella verkligheten uppenbara sig
för oss, låta ytan ge vika.
Jag vill se en demokrati där
människor är de demokratiska subjekten - inte kapitalansamlingar.
Jag vill se, och känna, att politiken är
en förändrande och levande kraft som
står till människans förfogande och inte
tvärtom.
Vi får inte glömma att det är vi som
har lagt grunden till huset.
Vi får inte glömma känslan av myntets
tyngd i handen, att det är vi som håller
i det.
Glöm däremot, att allt vi såg ett tag
var en bild av en siffra som flöt omkring
i etern medan vi själva stod kvar på
marken med utsträckta armar.
Johanna Arderup
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Henry Svensson
Henry Svensson i Rullabygget i
Hörja gick med i Vänsterpartiet
1946.
I en ceremoni i hemmet för
några år sedan, fäste Skånes
distriktsordförande Umihana
Rašović nålen på hans skjortbröst som tack för hans långvariga engagemang i Vänsterpartiet.
Ute lovade den spirande vårgrönskan
liv, och Henry bejakade det.
Så bjöds delegationen på fikastund
och en nästan 100 år lång levnadsteckning, en resa genom svensk arbetarhistoria.
Henry var yngst av nio syskon, tidigt i
arbete, och fackligt och politiskt aktiv.
Han var en närvarande och engagerad
make och far till tre barn, och längre
fram i livet assisterade han med lekfullhet och kojbyggen sin hustru - även hon
politiskt aktiv - i hennes daghemsverksamhet.
De reste egentligen aldrig, semestermålen låg på cykelavstånd, men de hade
vänner över hela världen.
Henry älskade att måla och berätta.

Han nedtecknade - på klingande
göingska - de skrönor som han mindes
att hans far berättat dem och gav ut i
bokform, liksom sin bygds historia.
Den sista boken låg i stort sett klar vid
Henrys bortgång och kommer att ges ut
postumt.
I decennier målade han valaffischer åt
Vänsterpartiet i Hässleholm, affischer
som skänkte valkampanjerna ett stort
kulturvärde och inte så lite berömmelse. Henry Svensson brann mer för
kultur och bildning än formell politik,
hans kulturgärning var hans aktivism.
Men den 7 september lade Henry Svensson ner penseln för gott och somnade
in, mitt i steget, 99 år gammal.
Vi som fick ynnesten att någon gång
träffa Henry tackar för ett fantastiskt
engagemang för Vänsterpartiet över
en lång tid, och de som fick vara hans
vänner sörjer en sann kamrat.
Vi sänder tacksamma och varma
tankar till Henrys barn med familjer.
Vi har hört att några av dem lär ha en
pensel i sin hand.
För Vänsterpartiet Skåne
Maria Kållberg

Foto: Berit Önell

Gudde Bergsland
Gudde Bergsland har lämnat
oss. Gudde växte upp i Vingåker i
Södermanland och jobbade som
undersköterska i Stockholmsområdet.
Redan i tonåren engagerade hon sig i
miljöfrågor och var med och protesterade mot att fälla almarna i Kungsträdgården i slutet av sextiotalet.
När hon träffade sin livskamrat Eje
kunde hon uppfylla sin önskan att flytta
till Österlen. De skaffade ett hus i Örnahusen utanför Skillinge. Där trivdes hon
och ville stanna. Hon vikarierade som
lärare på flera skolor på Österlen.
I Simrishamn träffade hon Gun
Hammar, som då var ordförande för
FOLKVILJAN
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Vänsterpartiet i Simrishamn. Gudde
var aktiv i Vänsterpartiet ett antal år
och var bland annat ersättare i Simrishamnsbostäders styrelse.
Hon propagerade för hissar i
hyreshus, då hon tänkte på kvinnor,
barnfamiljer och äldre. Det var typiskt
för Gudde, som alltid hade kvinnors
rättigheter och människors rättigheter i
allmänhet i tankarna.
I Guddes hjärta fanns alltid först och
främst döttrarna, barnbarnen och livskamraten Eje. Samt, inte att förglömma,
kärleken till hundarna.
Vi minns Gudde som en person med
värme och omtanke och som alltid
lyssnade. Hon är saknad men finns kvar
i mångas hjärtan.
Vänsterpartiet i Simrishamn
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4-18/11 Budgetkampanj
Låt oss gå ut på gator och torg och sprida Vänsterpartiets
alternativa budget till Malmös folk! Vi har lösningarna, en
fördelningspolitik för att vi ska kunna uppnå ett mer jämställt samhälle!
Vi kommer affischera och köra Kaffe & Politik runt om
i Malmö, och vi vill såklart att så många som möjligt ska
skriva upp sig på ett pass för att sprida vår Vänsterpolitik
till Malmöborna.
Skriv upp er i Zetkin, eller maila till malmo@vansterpartiet.se. Om tiderna inte fungerar är det självklart välkommet att boka in sig vid annan tid, bara snacka med oss på
Vänsterns hus!

7/11 (+ Fler datum) Studiecirkel –
Vinn valet 2022 som valorganisatör
Har du lust att ta ett extra ansvar
i 2022 års valrörelse och se till så
att vänsterpartiet vinner valet?
Har du tid och engagemang?
Ja då är denna valorganisatörsutbildning för dig. Vi träffas en
söndag eftermiddag i månaden
med start den 7 november och
avslutar med en studieresa (för
alla som deltagit ofta). Med fantastiska kamrater som gäster, introduceras en mängd olika
teman som gör dig till en bra valorganisatör.
Vi kommer att fokusera på teman som:
• Målet och hur det omsätts till konkreta delprojekt
• Politiken och valplattformen
• Det praktiska och resurser för valkampanjen
• Att mobilisera aktivister för valarbete
• Hur får vi gamla och nya röster på v, och framtida
medlemmar och aktivister
• Sociala medier i valkampanj
Vi lyssnar, diskuterar, lär oss mer ihop förbereder vårt arbete inför valkampanjen. Vi avslutar kursen med en studieresa för att lära oss av kamrater i en annan verklighet. Inga
förkunskaper krävs, däremot vilja, tid och engagemang.
• Första träffen är söndagen den 7 november, kl 13-16.30
• Andra träffen är söndagen den 28 november, kl 13-16.30
• Övriga datum för söndagseftermiddagsträffar
planerar vi gemensamt den 7/11.
Anmäl ditt intresse till: neergaard.anders@gmail.com

träffa fler som precis som du tagit steget!
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
• Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51.
Anmäl dig på mail till: malmo@vansterpartiet.se skriv
namn och vilket datum du vill delta.
• mån 8 nov kl 18.30 – 20.00
• mån 22 nov kl 18.30 – 20.00
• mån 6 dec kl 18.30 – 20.00

9/11 Till minne av Novemberpogromen
Den 9 november sluter vi upp för
att hedra alla människor som fallit
offer för fascismen och nazismen.
Vi samlas för att agera mot dagens
fascistiska rörelser. Tillsammans
bildar vi en ljusmanifestation som
får hela Malmö att skimra, håll utkik på hemsidan och Vänsterpartiet Malmös Facebooksida

17:00 Tyst manifestation på Möllevångstorget
18:30 Panelsamtal på Poeten på hörnet
I samarbete med ABF Malmö

11/11 Träffa dina lokala politiker
Malmövänsterns fullmäktigegrupp finns på Poeten på
Hörnet, Södra Förstadsgatan 65, mellan klockan 12.00
och 13.00 för att träffa Malmöbor som vill diskutera lokal
politik.

1/12 Öppet möte med Ola Brunnström
om facklig organisering
En förutsättning för att få bra löner och anställningsvillkor
på jobbet är att vi organiserar oss fackligt. Annars är det

Träff för nya och nyfikna
Har 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
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arbetsgivarens godtycke som gäller. Det är ingens självklarhet att man skall få rätt lön, bra arbetstider, ersättning
för obekväm arbetstid, trygghet om man blir skadad i
arbetet, pension, semesterersättning osv.
Allt detta styrs av våra kollektivavtal som förhandlas
fram av de fackliga organisationerna. Därför är det viktigt
att vara med i facket för att tillsammans med sina arbetskamrater kunna ta gemensam strid för gemensamma
intressen.
Men idag angrips både facket och våra kollektivavtal
tyvärr av allt oftare av arbetsgivarna och ibland till och med
inom verksamhet som finansieras av våra skattepengar.
Kom och lyssna på Ola Brunnström som är aktiv inom
SEKO:s klubb på Pågatågen berättar om hur vi kan stärka
och utveckla den fackliga kampen.
Vi bjuder på glögg och pepparkakor!

Kommande arrangemang i Vänsterpartiet Skåne:
Mer information kommer i decembernumret av
Folkviljan.

• Tid: Onsdag den 1 december klockan 18:30
• Plats: Poeten på Hörnet Södra Förstadsgatan 65 B
• Arrangör: Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott
Arrangemanget sker i samarbete med ABF Malmö och
Poeten på Hörnet.

1/12 Så funkar: Vänsterpartiets
organisation & interndemokrati
Vad är en motion och nominering? Hur funkar ett årsmöte i
Vänsterpartiet?
Ibland kan det vara snårigt att hänga med i hur organisationen är uppbyggd, hur ett årsmöte funkar och vad olika
termer betyder. På dessa träffar reder vi tillsammans ut
detta och pratar om hur man kan påverka.
Första träffen är en översiktlig genomgång av hur Vänsterpartiet är uppbyggt och hur mötesformalia fungerar,
och på träff två fokuserar vi konkret på V Malmös årsmöte.
Du kan komma på båda träffarna eller bara en av dem.

•
•
•
•

Datum: 1 december och 24 januari 2022
Tid: 18:30-20:00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51.
Arrangör: Vänsterpartiet Malmös studieutskott

7/12 Medlemsmöte Vänsterpartiet Malmö
Tid: 18:30
Plats: Sofielunds Folkets hus
Mingel och lättare förtäring från kl 18
- Separatistiska träffar
- Vad krävs av Malmö för att uppnå Parisavtalet att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader? Räcker Malmö
stads nya miljöprogram?
- Kulturinslag
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Var med i en storsatsning kring organisering och
aktivering av medlemmar i Skåne. Läs mer på s. 5
15/1 Separatistisk heldag
för kvinnor inför valrörelsen.

12/3 Distriktsårskonferens – motionsstopp och
förhandsnomineringsstopp inför konferensen 28/1. Nomineringar sänds till skanevalberedning@vansterpartiet.se.
Partiföreningarna väljer ombud till konferensen. Utöver sedvanliga årskonferenspunkter behandlas denna gång även
förslag till regionpolitiskt program för kommande valperiod.
13/3 Valkonferens

som beslutar om riksdags- och regionfullmäktigelistor i
Skånes samtliga valkretsar.
Förhandsnomineringsstopp inför konferensen är 30/1. Nomineringar sänds till skanevalberedning@vansterpartiet.se.
Partiföreningarna väljer ombud till konferensen.
Facklig-politisk vänsterskola
Digital facklig-politisk vänsterskola startar inom kort med
möten på onsdagskvällar en gång i månaden. Anmäl intresse till skane@vansterpartiet.se (utöver den digitala gruppen
genomförs facklig vänsterskolan även med fysiska möten i
Malmö och Helsingborg).

Hässleholm
Vänsterpartiet i Hässleholm och övriga nordöstra Skåne
arrangerar manifestation till minnet av offren för Kristallnatten. Tisdag 9/11 kl 18.00 på Torget i Hässleholm.

Helsingborg
Facklig-politisk vänsterskola
Träffar 17/11 och 22/12 kl 18-19.30. Skolan har hunnit starta
men det går bra att ansluta. Anmäl intresse till skane@
vansterpartiet.se.
Plats: Södergatan 65, Helsingborg.
Medlemsmöte
Söndag 7/11 17:00. Södergatan 65 Helsingborg.
Val av insynsplatser till Arbetsmarknadsnämnden, Barn-och
utbildningsnämnden och Överförmyndarnämnden. Separat
mejl har skickats till alla medlemmar i Helsingborg.
Frågor? Kontakta valberedningens sammankallande som
också är partiföreningens gruppledare, Jenny Björklund
Hansson jenny.bjorklundhansson@helsingborg.se
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