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– Förra mandatperioden drev vi igenom 
rätt till 30 timmars förskola för arbetslö-
sa. Nu kommer en välbehövlig förstärk-
ning och under nästa mandatperiod är 
det 30 timmar även för föräldralediga 
som står på tur.

– Kraften i kulturen är enorm, med kultur 
kan du uppnå social mobilisering och för-
ändring. Förändra staden till det bättre och 
ge människor självförtroende att ta plats 
och kräva sin rätt. Det är bara en av an-
ledningarna till att vi måste satsa ännu mer 
pengar på kultur i hela Malmö.

Ett solidariskt Malmö. Vänster-
partiets kommunalråd Hanna Thomé 
vill åter göra Malmö till en ”Hoppets 
hamn”. De flesta säger att de är emot 
rasism och hatbrott. Men om man 
verkligen menar allvar måste man se 
den strukturella rasismen och agera 
mot den. Människors organisering är 
grundläggande för kampen mot ra-
sism, säger hon.

Jonas Sjöstedt,  
partiledare 
Vänsterpartiet:

– När privatiseringarna 
bidrar till sjukvårdskrisen 
i Skåne, när resurser går 
till privata mottagningar 
istället för att se till att 
den vanliga sjukvår-
den fungerar, då inser 
många att det här inte 
är hållbart. Och vi är ga-
ranten för att det privata 
vinstintresset tas bort.

”Allt börjar i förskolan”

Behrang Miri:

Ett samhälle  
baserat på  
solidaritet

– Att alla kvinnor har rätt att känna 
sig säkra och trygga när de ska 
föda barn borde vara lika självklart 
som allmän rösträtt.

Vilmer Andersen, Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne.

Martina Skrak, Vänsterpartiets kommunalråd i Malmö.

Daniel Sestrajcic, kulturnämndens ordförande i Malmö:
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Förskolan är en hjärtefråga 
för både Vänsterpartiet och 
för kommunalrådet Martina 
Skrak, 32. 
– Ju tidigare vi kan jobba 
med sociala frågor och 
minskade klassklyftor, desto 
bättre är det. Men förskolan 
är viktig också för barnens 
egen skull, säger Martina, 
som tillsammans med Hanna 
Thomé delar på Vänsterns 
kommunalrådspost.  

n  Nyligen fick Vänstern igenom 
en riktad skattehöjning i Malmö 
med 10 öre, vilket motsvarar 
cirka 50 miljoner kronor. Lägg 
därtill ytterligare 50 miljoner 
och 100 miljoner kronor förs nu 
över till mer kvalité i skolan och 
förskolan i Malmö. 

– Ja, det stämmer. Förra man-
datperioden drev vi igenom 
rätt till 30 timmars förskola för 
arbetslösa. Nu kommer en väl-
behövlig förstärkning och under 
nästa mandatperiod är det 30 
timmar även för föräldralediga 
som står på tur. En av alla de 
saker som Malmökommissionen 
pekade på var just vikten av att 
alla barn har rätt till förskola, sä-

ger Martina, och pekar på ännu 
en fördel med att höja nivån till 
30 timmar. 

– Det blir faktiskt en kvalitets-
höjning i sig, då det blir färre 
antal barn i grupperna, säger 
Martina, som även pekar på den 
progressiva avgiftssänkningen 
som Vänstern drivit igenom, som 
en viktig faktor för rättvisa: 

– Vi satsade tio miljoner på det-
ta eftersom barnfattigdomen är 
så hög i Malmö. Ju lägre inkomst 
du har, desto lägre procentandel 
betalar du i barnomsorgsavgift. 
Även förskola för dem, som job-
bar natt och obekväm arbetstid, 
har införts tack vare Vänsterpar-
tiets initiativ. 

– Nu täcker vi det behov som 
finns. Dessutom är det ofta lågav-
lönade kvinnor som arbetar natt, 
säger Martina och kommer auto-
matiskt över på den andra frågan 
som hon brinner för, jämställd-
het. Där är mycket i stöpsleven 
för Malmös del. 

– Vi har antagit en plan att 
Malmö ska vara jämställt år 2020. 
I varenda cell ska man jobba med 
jämställdhet. Det ska genomsyra 
allting. Just nu handlar det om 
att synliggöra de orättvisor och 

problem som finns och att rätta 
till dem. Fram med skiten för att 
kunna rätta till! sammanfattar 
Martina arbetsmodellen som fått 
en hel del uppmärksamhet. 

– Alla ställer sig bakom fina 
ord men när det väl ska omsättas 
i praktisk handling blir det alltid 
motstånd. Jag är stolt över att vi 
nu äntligen har gått från ord till 
handling!   

AV MALMÖS ÖVER 20 000 an-
ställda är 80 procent kvinnor 
och rätten till heltid har varit 
en högt prioriterad fråga i jäm-
ställdhetsarbetet. Den rätten är 
nu verklighet. 

– Kvinnors osäkra anställning-
ar genom ofrivillig deltid är inte 
bara dåligt i sig. Det leder även 
till sämre trygghet och sämre 
ersättningar och detta drabbar 
framförallt LO-kvinnor.

– Nu går vi vidare och ska 
försöka få ett stopp för de så 
kallade delade turerna. Det vill 
säga scheman med långa obe-
talda håltimmar instopppade. 
Det ska vi rätta till. Vi ska inte 
ha en massa timanställningar. 
I Malmö ska vi ha fasta, trygga 
anställningsformer. Jag tror det 

är möjligt att få ett jämställt 
Malmö. Men då handlar det rätt 
mycket om att sätta igång och 
börja jobba. Malmö är nu en av 
de kommuner i Skåne, där skill-
naderna i lön mellan män och 
kvinnor inte ökar, säger Martina 
Skrak, och menar att mycket 
handlar om att göra saker istället 
för att bara prata: 

– Det har inte kommit av sig 
själv, utan det är tack vare att 
vi höjt lönen för över 1 000 an-
ställda kvinnodominerade yrken, 
i detta fallet vårdbiträden och 
socialsekreterare med myndig-
hetsansvar. I Sverige skiljer snitt-
lönen mellan kvinna och man 
4 400 kronor och det påverkar 
hela livet, säger Martina Skrak, 
som alltså delar kommunalråds-
posten med Hanna Thomé.  

– Ja, vi är faktiskt två kommu-
nalråd på en post. Anledningen 
är att lönen är ganska hög. Delar 
man på den blir det en normal-
lön. Sedan är både jag och Hanna 
småbarnsföräldrar. Och vi vill 
gärna ha tid till det politiska par-
tiarbetet. Så vi är väldigt nöjda 
med den lösningen, säger Mar-
tina Skrak. 
Lars Sjögren

”Allt börjar i förskolan” 
Martina Skrak om varför det är så viktigt med en förskola för alla Malmös barn.

Martina Skrak
Ålder: 32
Familj: Man och två barn
Bor: Hyreslägenhet mitt i 
Malmö
Bakgrund: Jobbat som 
personlig assistent och 
utbildad till samhällsve-
tare. Brinner politiskt för 
frågor om klass-, kön och 
internationell solidaritet.

Förra mandat-
perioden drev vi 
igenom rätt till 30 
timmars förskola 
för arbetslösa. 
Nu kommer en 
välbehövlig för-
stärkning och 
under nästa man-
datperiod är det 
30 timmar även 
för föräldralediga 
som står på tur.
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n  Vi vill ha mer resurser till för-
skolan för att få ner barngrupper-
nas storlek. Efter kvalitetsförstärk-
ningar och rätt till fler timmar i 
förskolan för barn till arbetslösa 
vill Vänstern i Malmö nu skapa en 
bättre förskola genom att minska 
antalet barn i varje grupp.

– Nu gäller det att satsa på 
kvalitén i förskolan, där både 
personaltätheten och gruppernas 
storlek är jätteviktiga. Vi vill ha 
en förskola där barngrupperna 
inte är för stora, där de vuxna 
kan se alla barn och möta deras 
behov, säger Martina Skrak.

I såväl budgetskrivningar som 
den gemensamma plattform som 
de styrande i Malmö antagit lyfts 
mindre barngrupper fram som 
ett viktigt mål. Nu är det dags att 
gå till handling, menar Martina 
Skrak, som pekar på forskning 
kring storlek på barngrupper. 

– Även om vi kompenserar 
så att personaltätheten är den-
samma när barngrupperna ökar, 
vilket vi gör i Malmö redan idag, 
så räcker inte det. Storleken på 
barngrupperna är viktig. För 
många sociala kontakter med för 
många vuxna är inte bra för små 
barn, visar forskning. De får svårt 
att bli sedda, säger Martina Skrak, 
som inte sticker under stol med 
att det är en kostsam satsning. 

– Eftersom det behövs 1 000 

nya förskoleplatser varje år i 
Malmö har den kraftiga utbygg-
naden av förskolan överskuggat 
andra viktiga satsningar, som 
den på mindre barngrupper. Vi 
ser ingen minskning av barnkul-
larna. Om några år står vi inför 
en stor utbyggnad av grundsko-
lorna och då kommer fokus att 
ligga på det. Vi behöver lyfta den 
här frågan nu och det kräver 
mycket resurser eftersom det 
kommer att kräva att många för-
skolor byggs och även byggs om, 
säger Martina Skrak, som vill se 
en tydlig utbyggnadsplan och 
mer resurser till detta. 

– Det är svårt att säga vad det 
kommer att kosta men det krävs 
förmodligen en lika stor satsning 
som den vi gjort för att höja kva-
litén inom skola och förskola nu 
i år, i storleksordningen 50-100 
miljoner kronor, säger Martina 
Skrak och tillägger:

– Alla barn oavsett bakgrund 
ska erbjudas en bra utbildning, 
men för dem som kommer från 
studieovana hem har förskolan 
och skolan ett särskilt ansvar 
för att dessa ska få samma möj-
ligheter som andra barn. Detta 
är i själva verket en satsning på 
framtidens Malmöbor. Att inte 
göra det, när vi har möjlighet, är 
nästan oansvarigt.
Lars Sjögren 

Det sägs att första generationen bygger upp, andra ge-
nerationen förvaltar, tredje generationen fördärvar 
och fjärde generationen lämnas med ingenting kvar. 

Faktum är att vi lever i en tid där dagens barn och unga är 
just den fjärde generationen som nästan inget har kvar. Enligt 
den senaste OECD-rapporten är Sverige det OECD-land där 
klyftorna växt snabbast de senaste decennierna. Det märks i 
barnfattigdom som ökar. Det märks i bristen på hyresrätter. 
Det märks i den allmänna nedrustningen av välfärden. 

 Utförsäljningar har blivit synonymt med frihet. Men säg 
mig vems frihet pratar vi om? Denna ”frihet” inkluderar inte 

den som inte har föräldrar med ett 
fastjobb och som i sin tur kan gå 
i borgen för att ett banklån till en 
bostadsrätt ska bli ett faktum. Och 
den hundralappen i fickan som det 
så varmt talas om täcker inte kost-
naderna för läxhjälptjänster oavsett 
hur mycket ”läxrut” subventionerar 
dessa tjänster. Med andra ord behö-
ver vi ha en klass-, makt och socio-
ekonomisk analys då vi pratar om 
frihet. Frihet utan solidaritet skapar 
ett individualistiskt samhälle där 
”survival of the fittest” blir mottot. 
Frihet för individen där individen 
solidariskt bidrar till det kollektiva 
(välfärden) så att alla kan ta del av 
friheten är snarare den frihetsdefi-

nition första generationen kämpade för. Vi behöver alla och 
vill alla dra nytta av alla vägar, gator, skolor och sjukvård som 
finansieras av det kollektiva.

 
ARBETARKLASSENS BARN HAR genom alla tider demoniserats 
och diskriminerats. Så såg det ut förr och så ser det ut idag. Om 
man jämför sättet som man pratade om ungdomar från exem-
pelvis Sevedsplan i Malmö under 50-talet så lät det på samma 
sätt som man pratar om ungdomar från miljonprogramsområ-
den som Bergsjön, Rinkeby och Gottsunda idag. ”Dessa ligister 
och vandaler som härjar på gator och torg”, lät det förr. Samma 
retorik och terminologi används idag men med en rasistisk ton 
där ungdomars migrationsbakgrund, religionstillhörighet och 
hudfärg kopplas till sättet som de diskrimineras och demonise-
ras. ”Dessa jävla muslimska ligister, apajävlar, tattartjuvar och 
n**ervandaler som härjar på gator och torg” kan det låta idag.

 För hundra år sedan byggde arbetarrörelsen och kvinno-
rättsrörelsen upp sina egna infrastrukturer: studieförbund, 
folkhögskolor, lokala barnavårdscentraler, lokala hyresgästför-
eningar och folkets hus. Verktygen som användes för demo-
kratisering och social rättvisa var grässrotsorganisering, social 
mobilisering och folkbildning. Fjärde generationen börjar 
nu organisera sig och bygga upp på nytt. Nya grässrots- och 
förortsrörelser, föreningar, religiösa samfund, studieförbund 
och ideella organisationer och aktörer etc. kliver in och skapar 
strukturer för läxhjälp, mat och soppkök, gemensamma lös-
ningar på gemensamma problem. Inte minst organisering för 
att ställa politiska krav.

 
KAMPEN FÖR DET KOLLEKTIVA fundamentet som behövs i ett 
samhällsbygge baserat på solidaritet, där alla kan ha samma 
tillgång och förutsättningar till utbildning, fritid, vård och 
trygghet. För det krävs en gemensam ryggrad – en gemensam 
välfärd. Du hjälper en broder i svåra tider och hans syster hjäl-
per dig om du någon gång skulle uppleva en tuff vinter.

Även om fjärde generationen inte helt och hållet behöver 
bygga om från början så hoppas jag att kommande generationer 
slipper nedrustningen av det kollektiva fundamentet som be-
hövs i ett samhällsbygge baserat på solidaritet.

Tack vare Vänsterpartiet
n  erbjuder Malmö barnomsorg på kvällar och nätter
n  har barn till arbetssökande rätt till 30 timmars förskola/vecka
n  har Malmö sänkt avgiften för låginkomsttagare
n  finns genuspedagogik i Malmös förskolor
n  satsar Malmö på att stärka föräldrainflytandet i förskolan
n  får barn till föräldralediga rätt till 30 timmars förskola i veckan 
från 2015

Vänsterpartiet fortsätter att kämpa för
n  ökad planeringstid och kompetensutveckling för personalen
n  mindre barngrupper och ökad personaltäthet
n  avgiftsfri förskola för alla barn
n  att förskolekön byggs bort

En kommun 
utan privata 
vinstintressen
Sveriges kommuner köper 
årligen välfärdstjänster 
av privata aktörer för 83 
miljarder kronor. Våra 
skattepengar går alltså 
inte bara till vård, skola 
och omsorg utan också 
till vinster. Det tycker vi är 
fel. Skattepengar ska gå 
till verksamhet och inte till 
vinst. Det går utmärkt att 
erbjuda välfärd i kommu-
nal regi. Det har vi bland 
annat visat i Malung-
Sälens kommun. 

 

”I Malung-Sälens 
kommun bygger 
vi välfärd av do-
kumenterat hög 
kvalitet utan pri-
vata vinstintres-
sen. Kommunen 
har inga friskolor 
och privata äld-
reboenden. Våra 
kommunmed-
lemmar vet vad 
de får för sina 
skattepengar: bra 
välfärdstjänster 
av god kvalitet 
– tack vare vän-
sterinitiativ i upp-
görelse med So-
cialdemokraterna 
och Centern (!).”

Christin Löfstrand (V), 
1:a vice ordförande, kom-
munstyrelsen i Malung-
Sälen, gruppledare,  
Vänsterns fullmäktige-
grupp

Vänsterns krav: Minskade 
barngrupper i förskolan

Ett samhälle  
baserat på solidaritet

Behrang Miri är musiker,  
pedagog och samhällsdebattör.

Krönika

Du hjälper en 
broder i svåra 
tider och 
hans syster 
hjälper dig 
om du någon 
gång skulle 
uppleva en 
tuff vinter.

n  VÄNSTERN FÖRÄNDRAR
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n  Utökade öppettider, mycket gratis för många, 
spännande pedagogisk verksamhet och kultur över 
hela Malmö, för att nå alla. Många satsningar på 
barnkultur, kvalitetsfilm, och kulturskolans El Sis-
tema-arbete, det fria kulturlivet, konstscenen, festi-
valer och inte minst den stora barnteatersatsningen 
som nystarten av Unga Teatern innebär. Malmös 
kulturliv bubblar och växer som aldrig förr. 

– Det är klart att kultur måste få kosta pengar och 
ta plats, säger kulturnämndens ordförande Daniel 
Sestrajcic (V), speciellt om den ska finnas för och nå 
alla Malmöbor oavsett bakgrund och inkomst.

Det går inte att ta miste på engagemanget för 
kulturfrågorna hos Daniel. Det går snabbt när han 
räknar upp de omfattande satsningarna som ge-
nomflörts de senaste åren: utökade öppettider på 
stadsbiblioteket, bygget av en ny kvalitetsfilmsbio-
graf och skolbio till alla barn och unga, pedagogisk 
verksamhet på konsthallen, sänkta avgifter på kul-
turskolan och ett rejält tillskott till det fria kultur-
livet, bara för att nämna några av dem. Närmare 50 
miljoner kronor har tillförts kulturverksamheterna 
av den rödgröna majoriteten.

– Vi gör fruktansvärt många satsningar på både 
bredd och spetskultur, på såväl det fria kulturlivet 
som på Malmös olika institutioner, menar Daniel, 

men de två absolut viktigaste fokusen vi har är barn-
kulturen och att kulturen ska nå fler människor.

EN AV DE VERKSAMHETER som med framgång star-
tats är Kulturskolans El Sistema med Göteborg 
och Venezuela som förebilder. El Sistema ger barn 
möjlighet att tillsammans lära sig instrument och 
spela i orkester flera gånger i veckan i anslutning 
till skolan. Verksamheten involverar hela familjen 
och handlar lika mycket om att socialt stärka ett 
område. El Sistema har startat i Holma-Krocksbäck 
och är en succé som lär sprida sig.

Daniel menar att Malmö äntligen har fattat 
att bara med kultur kan ett område eller en stad 
förändras och bli människornas stad.  Just precis 
därför har kulturnämnden också satsat på Kultur-
sommar – en verksamhet som gör att närmare 200 
malmöungdommar får sommarjobba inom kultur-
verksamheterna.

– Kraften i kulturen är enorm, säger Daniel Sestraj-
cic (V), med kultur kan du uppnå social mobilisering 
och förändring. Förändra staden till det bättre och ge 
människor självförtroende att ta plats och kräva sin 
rätt. Det är bara en av anledningarna till att vi måste 
satsa ännu mer pengar på kultur i hela Malmö.
Busi Dimitriu

Kultur ger kraft till förändring

Daniel Sestrajcic

Ålder: 37
Familj: Sambo och två 
barn
Bor: i hyresrätt hos MKB
Bakgrund: Telefonförsäl-
jare, marknadsförare och 
projektledare. Brinner för 
samhällsförändring och 
människors makt över sig 
själva.

n  Som stor arbetsgivare har 
Malmö kommun ett särskilt 
ansvar för att det råder ordning 
och reda på arbetsmarknaden. 
Vänsterpartiet och den rödgröna 
majoriteten i Malmö tar därför 
nu strid mot den ekonomiska 
brottsligheten för att kunna 
skapa riktiga jobb med en lön 
att leva på. I projektet Vita Jobb 
ställs krav på företag vid upp-
handling i kommunen i sam-
verkan med LO- förbunden. Det 
handlar om:

n  skyldighet att tillämpa de 
viktigaste sociala villkoren i 
branschens kollektivavtal

n  skyldighet att kontrollera 
att egna underentreprenörer 
också uppfyller villkoren

I Vita Jobb kommer de 
fackliga representanterna att 
fungera som konsulter åt kom-
munen, genom att dels svara på 
frågan om kollektivavtal finns 
tecknat, men också genom att 
kontrollera om företagen följer 
upphandlingsavtalet med kom-

munen. Om de följer avtalet 
eller inte är information som 
ska direkt vidare till Malmö 
kommun. Vänsterpartiet vill 
inte att konkurrensen i upp-
handlingar som görs av Malmö 
kommun ska bygga på dumpade 
villkor, sämre kvalitet eller 
svart arbetskraft. Tanken med 
”Vita jobb-projektet” är att våra 
skattepengarna ska hanteras 
ansvarsfullt och seriösa arbetsgi-
vare ska gynnas.
Patrik Strand

Krafttag mot oseriösa arbetsgivare

Kraften i kultu-
ren är enorm, 
med kultur kan 
du uppnå social 
mobilisering och 
förändring. 

Gratis kollek-
tivtrafik – en 
vinst för alla

Kollektivtrafik är mer 
miljövänligt än bilism. 
Vänsterpartiet har på 
flera håll runt om i lan-
det drivit på för att ut-
veckla kollektivtrafiken 
men också för att göra 
den gratis. Att kollektiv-
trafiken finansieras via 
skatt och inte avgifter 
är viktigt för att fler ska 
ha råd att åka kollektivt.  
Gratis kollektivtrafik är 
ingen utopi. Det finns 
både i europeiska stor-
städer som Tallinn och 
i flera vänsterstyrda 
kommuner i Sverige, 
bland annat Hallsta-
hammar och Kiruna.

 

”I Kiruna har vi 
infört avgiftsfri 
kollektivtrafik. 
Det har lett till att 
bussåkandet har 
mångdubblats. 
De som innan 
förändringen re-
dan åkte buss 
har fått pengar 
över till andra sa-
ker och nya grup-
per av människor 
har fått friheten 
att förflytta sig 
inom hela kom-
munen.”

 
Gunnar Bergman (V), 
ledamot i Kiruna kommun-
styrelse

n  VÄNSTERN FÖRÄNDRAR
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När vänstern är med och styr blir det skillnad. 
I det lilla och i det stora. Vi är glada över att Malmö har 
en rödgrön majoritet. En rödgrön majoritet som satsar på 
förändring. Malmö är på många sätt en bra stad att bo 
i – det betyder inte att allt är bra. Tvärtom vi har mycket 
kvar att göra. I denna tidning kan du läsa om många av de 
reformer vi har varit en del av. Här kommer lite till…

En feminis-
tisk stad
Vänsterpartiet driver jämställd-
hetsarbetet framåt och Malmö tar 
nu krafttag för att utveckla Malmö 
i en jämställd riktning via utveck-
lingsplanen för jämställdhetsinte-
grering som innebär att jämställd-
het ska beaktas i all verksamhet 
och i kommunens roll som ar-
betsgivare. Satsningar på höjda 
löner för kvinnodominerade yrken 
men också arbete för att främja 
jämställt uttag av föräldraledighet. 
3 extra miljoner för kvinnofrids-
arbetet och rätt för papperslösa 
kvinnor att få del av kvinnofridsar-
betet. Omfattande stöd till tjejers 
idrottande och arbete mot köns-
stereotyper i förskola och skola. 
Malmö stads personal och chefer 
utbildas i jämställdhet. Alla kom-
munens budgetar granskas med 
jämställdhetsglasögon.

Schyssta  
villkor och  
arbetsgivare

Malmö stad ska göra rätt för sig. 
Betala schyssta löner och använ-
da sig av leverantörer med kol-
lektivavtalsvillkor vid upphandling 
genom vita jobbmodellen som 
införts. Genom en särskild låglö-
nesatsning på 20 miljoner fick mer 
än 1 000 anställda 1 000 kr mer i 
månaden. Vi har infört rätt till hel-
tid eller önskad tjänstgöringsgrad 
och arbetar för att kraftigt minska 
antalet timanställningar till förmån 
för tillsvidaretjänster. En metod är 
införande av personalpooler och 
att säga nej till bemanningsfö-
retag i kommunens verksamhet. 
Nu intensifieras arbetet med att 
få bort delade turer och öka de 
anställdas inflytande på arbets-
platserna. Vi återkommunaliserar 
verksamheter när avtal med pri-
vata aktörer löper ut.

Hyresrätter 
och billigt  
boende

En stad med bostäder som alla 
har råd att bo i. Vi har sett till att 
Boplats Syd skapats – en kom-
munal bostadsförmedling där 
bostad tilldelas efter kötid och 
inte plånbok. Hårdare och speci-
fika krav på Malmö Kommunala 
Bostadsbolag (MKB) att bygga 
fler och billiga bostäder. Tydligt 
uppdrag till miljöförvaltningen att 
jaga oseriösa hyresvärdar. Stöd 
till arbetet mot diskriminering på 
bostadsmarknaden och att fler fall 
drivs vidare till domstol.

Utrota diskriminering och rasism

Den strukturella rasismen drabbar också Malmö. En antirasistisk samling i 
skolan med lärarnätverk som utvecklar metoder för antirasistiskt arbete. Dia-
logforum fått en framträdande roll i att samla stadens olika minoritetsgrupper 
mot rasism och hatbrott. Fortsatt utveckling av Malmös unika handlingsplan 
mot diskriminering framtagen i dialog med föreningar och aktivister. Starkt stöd 
till Malmö mot diskriminering (MMD). Stöd till mötesplats för HBTQ-unga och 
utbildning för chefer, fritids- och skolpersonal i HBTQ-frågor. Upprättande av 
romskt informations- och kulturcenter (RIKC) samt omfattande stöd till romska 
kulturföreningar.

Våra liv,  
vår miljö
Förtätning av staden istället för att 
bygga på värdefull odlingsmark. 
Omfattande arbete för miljövänlig 
infrastruktur – planering för spår-
vagnar, utbyggnad av cykelbanor 
och utökad busskapacitet via 
superbussar på Amiralsgatan. 
Hållbart byggande i all nybyggna-
tion. En stad som använder sina 
resurser genom att skollokaler 
öppnas på eftermiddagar och 
kvällar för aktiviteter.

Läs mer om vad vi har gjort i Malmö  
och vad vi vill förändra

malmo.vansterpartiet.se
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n  700 vänsterpartister samlas i 
Malmö den 13–14 oktober. Var-
för just Malmö?

– Vänsterpartiet i Malmö har 
växt väldigt kraftigt de senaste 
åren, vi får många nya medlem-
mar och vi är med och styr sta-
den. Det är roligt att så många 
malmöbor uppskattar vänster-
politik. Jag tycker Vänsterpartiet 
i Malmö har varit duktiga inte 
minst på jämställdhet, de gör 

satsningar på lågavlönade kvin-
nor, och de har arbetat med Vita-
jobbmodellen för att motverka 
dåliga arbetsvillkor. 

– Jag tycker att Malmö är en 
av de kommuner som visar att 
vänstern gör skillnad. Och får vi 
makt i Sverige och kan bedriva 
en politik som sätter välfärd före 
skattesänkningar, då kommer 
det att märkas ännu tydligare 
även i Malmö.

Vad skulle ett starkare Vänster-
parti på riksplanet betyda för 
Malmöborna?

− Vi har ju stora utmaningar 
framför oss. Vi vill ta bort de pri-
vata vinsterna ur välfärden. Det 
kan vi vi inte göra helt och hål-
let på kommunal nivå. Det behö-
ver göras på riksnivå. Vi vill ha 
en politik som utjämnar klass-
skillnader, och som satsar på de 
mest utsatta, de skolor som har 
störst problem och de föräldrar 
som har låga inkomster. Vänster-
partiet skulle göra stor skillnad 
i en stad som Malmö, så att fler 
människor får större möjlighe-
ter. Och då behöver vi både styra 
i kommunen och i riket.
Det går bra för Vänsterpartiet 
just nu. Vad beror det på?

− Jag tror att det beror mycket 
på vårt konsekventa motstånd 

mot privatiseringar och pri-
vata vinster i välfärden. När 
JB-koncernens skolor läggs ner 
och lämnar eleverna i sticket, 
då inser många att det privata 
vinstintresset inte hör hemma 
i skolan. När privatiseringarna 
bidrar till sjukvårdskrisen i 
Skåne, när resurser går till pri-
vata mottagningar istället för att 
se till att den vanliga sjukvården 
fungerar, då inser många att 
det här inte är hållbart. Och vi 
är garanten för att det privata 
vinstintresset tas bort.

− Sen tror jag många ser fram 
mot valet 2014. Det är bara om 
Vänsterpartiet är med som det 
blir en verklig skillnad. Utan oss 
finns risken att borgerliga par-
tier blir kvar i regeringen.
Fler frågor som Vänsterpartiet 
kommer att driva?

När privatisering-
arna bidrar till 
sjukvårdskrisen i 
Skåne, när resurser 
går till privata mot-
tagningar istället 
för att se till att den 
vanliga sjukvården 
fungerar, då inser 
många att det här 
inte är hållbart. 
Och vi är garanten 
för att det privata 
vinstintresset tas 
bort.

Jämlika samhällen är bättre samhällen
Malmö skulle vinna på ett starkt Vän-
sterparti både i kommunen och på 
riksplanet, säger Jonas Sjöstedt i en 
intervju för Vänstern i Malmö. Det 
handlar om investeringar, jobb och 
jämställdhet. Men framförallt välfärden.

Jag tycker att Malmö är en 
av de kommuner som visar 
att vänstern gör skillnad. Och 
får vi makt i Sverige och kan 
bedriva en politik som sätter 
välfärd före skattesänkningar, 
då kommer det att märkas 
ännu tydligare även i Malmö.
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− Vi tycker klimatfrågan är  
väldigt viktig, vi måste minska 
utsläppen av växthusgaser.

– Det kan också bli ett lyft för 
en stad som Malmö. Det innebär 
att vi måste renovera och satsa 
på slitna bostadsområden och 
skolor, vi skulle behöva bygga 
ut en ännu bättre kollektivtrafik 
och föra över transporter från 
väg till järnväg. Vi måste också 
satsa på förnybar energi, vilket 
Skåne har väldigt bra förutsätt-
ningar för. Det här är rejäla sats-
ningar som både skulle skapa 
fler jobb och ett modernare och 
bättre Malmö. 

– Jämställdhet är också en 
prioriterad fråga för oss, vi vill 
minska inkomstklyftorna mel-
lan män och kvinnor. Sedan är 
vi ju ett parti som driver en po-
litik för jobben, vi vill investera 

istället för att sänka skatten. Vi 
jobbar för att unga ska ha arbete 
och utbildning och inte driva 
vind för våg.
Hur ska man göra som väljare 
om man vill vara säker på att 
det ska bli en ny regering?

− Vi har ju gett klart besked 
om vad vi tycker: det bästa 
vore en rödgrön regering, där 
Vänsterpartiet ingår. Men det 
förutsätter att vi lyckas ändra 
politiken och får bort vinstin-
tresset ur välfärden. Socialde-
mokraterna och Miljöpartiet 
har ju inte riktigt gett besked 
ännu, och risken finns att de 
vänder sig högerut. Den enda 
garanten mot det är ett starkt 
Vänsterparti.
Vad skiljer Vänsterpartiets  
samhälle mot de borgerligas?

− Det är avgörande skillnader. 

Vi tror att jämlika samhällen är 
bättre samhällen. De blir trygga-
re, vi får lägre kriminalitet och 
bättre tillit mellan människor. 
Och för att få det måste vi göra 
saker tillsammans. Vi måste ha 
fungerande välfärd, vi måste ta 
gemensamt ansvar för jobben, 
vi måste motverka rasism och 
främlingsfientlighet. 

− Vi anser att det samhälle 
som alliansen jobbar för, där det 
alltmer handlar om att var och 
en ska fixa sin egen situation, är 
ett kallare och hårdare samhälle. 
Istället borde samhället  bli mer 
demokratiskt än det är idag och 
styras av omtanke och solidari-
tet. Jag vet att vi är många som 
vill ha ett samhälle där vi bryr 
oss om varandra.

Losita Garcia
FOTO: LINA ALRIKSSON/SCANPIX

22 %
Så mycket större är 
andelen utbildade 
lärare på kommunala 
gymnasieskolor jäm-
fört med privata.

10 000 
Drygt så många 
elever gick på JB:s 
gymnasieskolor när 
företaget gick i kon-
kurs.

Jonas Sjöstedt, 
partiordförande 
Vänsterpartiet
Ålder: 48 år

Familj: Ja, jag är gift och 
har tre barn

Fritid: Jag är mycket med 
mina barn, och tycker om 
att vara ute i skog och 
mark.

Det bästa jag vet: Jag 
njuter av att åka skidor en 
fin vårvinterdag.

Det värsta: När jag ser 
barn fara illa

Önskas mest av allt inom 
politiken: Valseger och 
valframgång 2014!

Vad vill V med välfärden?
n Lagstifta mot uttag av vinst från skattefi-
nansierad vård, skola, förskola och äldreom-
sorg. 
n Vi kan fortfarande ha valfrihet mellan 
många olika verksamheter, t. ex. personalko-
operativ, ideella stiftelser, företag utan vinstin-
tresse eller olika alternativ inom det offentliga.
n När nya verksamheter startar för skatte-
pengar ska det alltid tas demokratiska beslut 
och göras noggranna bedömningar av var de 
bäst behövs. Idag styrs det på många områ-
den efter lönsamhet.

Jämlika samhällen är bättre samhällen

En miljard kronor 
Så mycket tog Attendo ut i extra 
vinstutdelning, bara några må-
nader efter att de skickat en räk-
ning på 70 000 kr till änkan efter 
en dement man som slitit på sin 
omsorgslägenhet.

10 %
så många fler 
anställda per 
äldre har kom-
munal äldre-
omsorg jämfört 
med privat.

Jonas Sjöstedt valdes 
till Vänsterpartiets 
partiledare förra året.
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– Malmö har en historia av 
solidaritet. Det har märkts den 
senaste tiden, då malmöbor 
snabbt har mobiliserat sig 
mot antiziganism, afrofobi, 
antisemitism och islamofobi. 
Människors organisering är 
grundläggande för kampen 
mot rasism, säger hon.

n  Tiotusentals flyktingar fick 
en fristad i Malmö efter an-
dra världskriget. Utmärglade 
människor inhystes i stadens 
museum och Malmöborna slöt 
mangrant upp för att välkomna 
flyktingarna.

Malmös historiska roll som 
”Hoppets hamn” är något som 
Hanna Thomé, Vänsterpartiets 
kommunalråd med ansvar för 
antidiskriminering och kultur, 
gärna lyfter fram.

– Utan tvekan finns det fortfa-
rande mycket att göra i Malmö 
för att motverka rasism och 
klassklyftor. Det fantastiska är 
att det finns så otroligt starka 
solidariska krafter i den här sta-
den. Asylstafetten som arrang-
erades i somras av papperslösa 
är ett exempel. Det är ingen 
tillfällighet att den kampanjen 
utgick från Malmö. Det mas-
siva motståndet och ilskan mot 

REVA är ett annat bra exempel, 
säger Thomé.

REVA, POLISENS hårt kritiserade 
utvisningsprojekt som startade 
på försök i Malmö, är enligt 
Hanna Thomé ett hårt slag mot 
det arbete mot diskriminering, 
som bland annat Vänsterpartiet 
under senare år har bedrivit i 
Malmö.

– Vi har länge jobbat hårt för 
papperslösas rätt till skola, barn-
omsorg och sjukvård. Vi vill göra 
Malmö till en fristad för de här 
utsatta människorna. Att polisen 
då står och spanar utanför barn- 
och ungdomspsykiatrin och 
Krigs- och tortyrskadecentrum 
är rena vansinnet. Det är inte ett 
sådant samhälle vi ska ha! menar 
Thomé och riktar samtidigt en 
känga åt regeringen.

– Vi får inte glömma att reger-
ingen i sitt regleringsbrev till 
polisen har slagit fast att antalet 
utvisningar ska öka med 25 pro-
cent. Samtidigt har man plockat 
bort hatbrott som ett fokusom-
råde för polisen. Regeringens 
ansvar är tungt.

SIN BAKGRUND har Hanna Thomé 
i den feministiska rörelsen, asyl-
rättsrörelsen och miljörörelsen. 

Hon har suttit tre perioder i Mal-
mös kommunfullmäktige och 
utsågs 2010 till kommunalråd. 
Hon är stolt över vad Vänster-
partiet har åstadkommit under 
mandatperiodens tre första år.

– Med tanke på den politik 
som regeringen för med en stän-
dig urholkning av statsbidragen, 
så är jag väldigt stolt över att vi 
i Malmö har lyckats värna den 
gemensamma välfärden utan 
att göra nedskärningar. Jag är 
stolt över att vi i Vänsterpartiet 
har lyft och aktualiserat de 
feministiska och antirasistiska 
frågorna i Malmö. Under man-
datperioden har vi också jobbat 
väldigt mycket tillsammans 
med föreningslivet, till exempel 
Afrosvenskarnas Riksförbund, 
RFSL och Judiska församlingen. 
Det tror jag är en förutsättning 
för ett lyckat arbete mot rasism, 
homofobi och främlingsfientlig-
het, säger hon.

VÄNSTERPARTIET HAR varit dri-
vande i arbetet att ta fram en 
strategisk utvecklingsplan mot 
antidiskriminering inom Malmö 
stad, den första i sitt slag i Sveri-
ge. Tanken är att tvinga kommu-
nens egna verksamheter – stora 
som små – att aktivt och struk-

turerat arbeta för att motverka 
rasism och främlingsfientlighet.

– De flesta säger att de är emot 
rasism och hatbrott. Men om man 
verkligen menar allvar måste 
man se den strukturella rasismen 
och agera mot den. Det krävs om-
fördelning av makt och resurser. 
Hatbrott sker inte i ett vakuum.

En av nycklarna i ett fram-
gångsrikt arbete mot främlings-
fientlighet och rasism är skolan. 
2012 gjorde Malmö Högskola en 
genomgång av Malmöskolornas 
läromedel som påvisade stora 
brister: etnicitet ges ingen tydlig 
innebörd, bilder och texter är 
heteronormativa och böckerna 
förmedlar en manlig norm. 
Genomgången visar att mycket 
arbete återstår i skolans värld. 
Tillsammans i den rödgröna ma-
joriteten har Vänsterpartiet nu 
dragit igång ett omfattande anti-
diskrimineringsarbete i Malmös 
skolor i form av lärarnätverk.

– Vi vill göra en kraftsamling. 
Genomgången av läromedlen 
och de diskussioner som följde 
visade att det finns massor av lä-
rare i Malmö, som är engagerade 
i de här frågorna. Det är deras 
kraft och kunnande som vi vill 
använda oss av.
Jakob Hydén

Ett solidariskt Malmö
Kommunalrådet Hanna Thomé vill åter göra Malmö till en ”Hoppets hamn”.

Hanna Thomé
Ålder: 37
Familj: fru och två barn
Bor: på Södervärn
Bakgrund: Socionom, ak-
tiv inom den feministiska 
och asylrättsrörelsen.

De flesta säger 
att de är emot 
rasism och hat-
brott. Men om 
man verkligen 
menar allvar 
måste man se 
den strukturella 
rasismen och 
agera mot den. 
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Hälsa är i högsta grad 
beroende på vilken 
klass du tillhör. Det slår 
Malmökommissionen fast i 
sin slutrapport. Vänsterpartiet 
välkomnar synen på sociala 
satsningar som investeringar 
istället för kostnader.

Våren 2011 gav Malmös kom-
munstyrelse i uppdrag åt en 
grupp forskare och experter 
att ta fram förslag på hur man 
kan minska skillnaderna i hälsa 
bland Malmös invånare.

Den inledande kartläggningen 
visar tydliga samband mellan 
klass och hälsa. Medellivsläng-
den mellan hög- och lågutbil-
dade kvinnor visade sig vara över 
fyra år. För män är skillnaden 
ännu större: sex år. 

I slutrapporten presenterade 
kommissionen en rad förslag för 
att vända trenden.

– Jag tycker att kommissionens 
viktigaste slutsatser handlar om 
den sociala investeringspoliti-
ken. Man ska se sociala satsning-
ar som investeringar och inte 
bara kostnader. Problemet är att 
kommunen är bakbunden av 
budgetregler som kräver en bud-
get i balans varje år. Problema-
tiken är exakt densamma som 

EN AV SOMMARENS stora händel-
ser var Asylstafetten 2013 – från 
Malmö till Stockholm för en hu-
man flyktingpolitik. Vi var asylsö-
kande och aktivister som tillsam-
mans vandrade i 34 dagar, över 
700 kilometer, för att prata med 
folk och förmå människor att stå 
upp för en mer rättvis värld. Det 
rörde sig om ett historiskt initiativ. 
I ett läge där politiken hårdnat är 
vi många som fått nog. Regering-
en talar till exempel om att bygga 
barnhem – så kallade välkomst-
center – i Afghanistan. I våra öron 
låter det som en mardröm, där 
Sverige helt vill avsäga sig sitt 
ansvar. Dessa ”välkommen-till-
krig-center” visar med all tydlighet 
hur bakvänd asylpolitiken blivit 
samt hur barnkonventionen och 
principer om mänskliga rättigheter 
helt förhandlas bort.

 Ett kärngäng på runt 15 perso-
ner gick hela vägen från Malmö till 

på riksplanet, förklarar Anders 
Skans, ledare för Vänsterpartiets 
fullmäktigegrupp.

Skans menar att rapporten är 
ett bra underlag för politiska pri-
oriteringar och att den innehåller 
många viktiga förslag. Kommis-
sionen lyfter bland annat fram 
åtgärder mot barnfattigdom, 
bostadsbrist och segregering och 
pekar på förskolans roll som ut-
jämnare av hälsoklyftorna.

– De pekar på hur viktig för-
skolan är, speciellt för barn från 
familjer där det saknas studie-
vana. Förskolan är grunden 
i vårt utbildningssystem och 
därför välkomnar vi förslagen 
om att alla barn ska ha rätt till 
en kontinuerlig plats på förskola 
och att man ska ha uppsökande 
verksamhet.

Kommissionen slår också fast 
att skillnaden i medellivslängd 
mellan hög- och lågutbildade har 
ökat i Malmö under de senaste 
20 åren.

– Jag tycker att man ska sätta 
den kunskapen i ett maktper-
spektiv. En sån utveckling sker 
ju inte av sig själv utan är resul-
tatet av en medveten politik från 
regeringen och starka kapital-
intressen, säger Anders Skans.
Jakob Hydén

Stockholm, men genom stafett-
formen på manifestationen kunde 
tusentals sluta upp. Folk gick en 
dag, ett kvarter, ett steg – allt för 
att markera mot dagens män-
niskoovärdiga system. Genom 
att människor avlöste varandra 
vecklades ett pärlband ut av soli-
dariska handlingar. Det handlade 
om att gå ihop, men också om att 
kyrkor öppnade upp sina försam-
lingshem för oss att sova i, om att 
bilister tutade och bidrog till att 
höja humöret, om att sprida infor-
mation via de sociala medierna. 
På så sätt blev vi en folkrörelse 
med kraft att förändra och påver-
ka. Längs med vägen tog vi ofta 
ton ihop. Högt sjöng vi: ”I natt 
jag drömde något som jag aldrig 
drömt förut”. Tillsammans vågade 
vi släppa på våra mardrömmar 
och börja bygga utopier. 
Ali Ahmadi

Leandro Schclarek Mulinari

Visste du att …
Det årliga skatteuttaget i Sverige har minskat med 245 miljarder 
kronor sedan millennieskiftet. Samtidigt är 59 procent beredda 
att betala mer i skatt för en bättre välfärd om den går till vård, 
skola och omsorg.

Vänsterpartiet vill införa en solidarisk beskattning som omför-
delar efter förmåga och behov. I en sådan skattepolitik är jobb-
skatteavdragen avskaffade.

Malmökommissionen

Asylstafetten

Malmö C för solidaritet

Samtal
Politik
Jonas Sjöstedt
Vänster
Kultur

Vänsterpartiet Malmö på 
Malmö Centralstation

(Jonas Sjöstedt är på plats 11 
oktober kl. 15:30)

11–12 oktober
06:30–19:00

Feministisk 
politik i  
praktiken
Det är mer än dubbelt så 
vanligt att kvinnor arbetar 
deltid än att män gör det. 
Deltidsarbete är särskilt 
vanligt i de kvinnodomi-
nerade välfärdsyrkena. Att 
kvinnor förväntas ta större 
ansvar för hem och familj 
får långvariga konsekven-
ser. Det leder bland annat 
till att kvinnor får lägre 
ersättningar i socialförsäk-
ringssystemen och lägre 
pensioner. Vänsterpartiet 
vill ha en lag om rätt till 
heltid men det går redan 
nu att göra skillnad. Det 
går att uppvärdera kvinnors 
arbetsinsatser. Det har vi 
visat i flera kommuner runt 
om i landet.

 

”I Gävle har vi 
som mål, att 
kommunens an-
ställda skall ha 
jämställda löner 
och arbetsvill-
kor. Rätten till 
heltid är fullt ut 
genomfört sedan 
flera år tillbaks. 
Ett omfattande 
jämställdhets-
strategiskt per-
sonalarbete och 
årliga lönekart-
läggningar gör 
att vi kan hålla 
koll på att det 
inte förekommer 
löneskillnader på 
grund av kön.”

Marita Engström (V), 
kommunalråd i Gävle kom-
mun

n  VÄNSTERN FÖRÄNDRAR
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Stöd Fristadsfonden
Vänsterpartiets fristadsfond hjälper asylsökande som 
hotas av avvisning och inte kan återvända.
PG 26 31 25 - 7 (betalningsmottagare Fristadsfonden)
www.fristadsfonden.se

n  ”FÖR FRIHANDEL och ka-
pitalism” står det överst på 
moderata regionordföranden 
Pia Kinhults blogg. Hennes hjär-
tefrågor har sannerligen satt 
dagordningen i Region Skåne de 
senaste åren. Nedskärningarna 
inom sjukvården har blivit riks-
nyheter och demonstrationerna 
runt om i Skåne avlöser nu var-
andra. På kvinnokliniken i Mal-
mö har de anställda i över ett 
års tid nu uttryckt sin ilska. Ett 
anställningsstopp har inneburit 
att gravida kvinnor med värkar 
skjutsats iväg till annan ort sam-
tidigt som flera rum stått tomma 
på kliniken i brist på personal. 
De blivande mammorna är så 
klart rasande, och inte sällan 
riktar de sitt missnöje mot de 
anställda. Det skapas ett va-
kuum, en kamp mellan kvinnor 
som arbetar under extrem press 
och kvinnor som befinner sig i 
en lika extrem utsatt situation. 
Den gemensamma fienden, de 
ansvariga politikerna, hamnar i 
skymundan.

Varje år föds drygt 15 000 
barn i Skåne. Regionens poli-
tiker har ett synnerligen an-
svarsfullt uppdrag i att se till 
att barn och mödrar blir väl 

n  Miljöpartiet har tillsammans 
med sina borgerliga kamrater 
styrt Region Skåne under två 
mandatperioder. Deras politiska 
avtryck lyser med sin frånvaro. 
Från årsskiftet ska man exempel-
vis ännu en gång höja avgifterna 
i kollektivtrafiken. 

Skattehöjningen på trettio öre 
som majoriteten i Region Skåne 
har beslutat om innebär femtio 
kronor för någon som tjänar 25 

VÄNSTERPARTIETS gruppledare 
i Region Skåne, Vilmer Ander-
sen, har mycket svårt att förstå 
hur den borgerliga majoriteten 
överhuvudtaget kan komma på 
tanken att skära ner resurserna 
i denna så fundamentalt viktiga 
del av vården.

– Att alla kvinnor har rätt att 
känna sig säkra och trygga när 
de ska föda barn borde vara lika 
självklart som allmän rösträtt.

Han är uppriktigt bekymrad 
över läget inom vården. Den 
skattehöjning på 30 öre som 
majoriteten nu föreslår kommer 
inte att räcka på långa vägar, me-
nar han. Och att man har hävt 
anställningsstoppet på Skånes 
universitetssjukhus är ett spel 
för gallerierna. Sparbetinget lig-
ger kvar.

– Det finns ändå inga pengar 
att anställa för. Möjligen kan man 
ta in något fler vikarier, men ett 
svar på krisen är det inte.

Snarare, tror Andersen, kom-
mer man att satsa pengarna på 
någon verksamhet med sym-
bolvärde, eftersom valet 2014 
närmar sig. Möjligen kommer 
kvinnokliniken att få lite mer re-
surser, men man har allt för lång 
väg tillbaka till den sjukvård 

rädda sjukvården och utveckla 
kollektivtrafiken blir det nu 
varken hackat eller malet. 
Vänsterpartiet har en annan 
syn på vad en satsning på kol-
lektivtrafiken innebär: Vi vill 
satsa på att bygga ut trafiken, 
samtidigt som vi vill göra den 
tillgänglig för alla med billigare 
biljetter. På sikt vill vi ha en av-
giftsfri kollektivtrafik. Alla ska 
vara med och betala. Vi har lagt 
motioner och förslag till sådana 
satsningar, men majoriteten har 
inte lyssnat. För att skapa ett 
klimatsmart samhälle krävs mo-
diga politiker. Sådana finns det 
gott om i Vänsterpartiet.

omhändertagna före, under och 
efter förlossningen. Till kvinno-
kliniken kommer kvinnor från 
alla samhällsklasser, med alla 
etniska bakgrunder och med 
all tänkbar utbildningsnivå. På 
kvinnokliniken ska alla vara 
lika. Det är en av grundbultarna 
i vårt samhälle. Här föds våra 
kommande generationer och 
självklart ska alla som föds få 
samma möjligheter till god 
vård.

000 i månaden, lika mycket som 
pendlarkortet nu väntas stiga i 
pris. Men avgiftshöjningen drab-
bar bara pendlare. Ett tydligt ex-
empel på hur skatt och avgifter 
fungerar. Skatt är ett solidariskt 
sätt att finansiera vår gemensam-
ma service, medan avgifterna 
slår snett. I detta fall mot perso-
ner som reser miljövänligt. 

En person som åker bil till 
jobbet får alltså hälften så stor 
höjning som en kollektivtra-
fikpendlare. Det här är priset 
Miljöpartiet får betala för att 
sitta med borgerliga partier i 
majoritet. Istället för en till-
räcklig skattehöjning som kan 

som vi medborgare en gång var 
vana vid.

– Kvinnokliniken har gått på 
knäna så länge, så att de snart 
inte har några knän att gå på 
och anmälningar från sjukhusen 
läggs på hög hos socialstyrelsen. 
Vi kräver att trenden vänds och 
att de anställda inom sjukvården 
får rejäla förbättringar av sin 
arbetssituation. Det är viktigt att 
förtroendet mellan ledningen 
och personalen återupprättas, 
understryker Vilmer Andersen.

ANDERSEN MENAR att den bor-
gerliga majoriteten urholkar 
hela det svenska systemet. Att 
man försöker pränta in i män-
niskors medvetande att skatt är 
något dåligt som inte är likställt 
med verksamhet. I själva ver-
ket har det visat sig vara precis 
tvärtom. Att finansiera välfärden 
med gemensamma medel är det 
effektivaste sättet att göra sam-
hället mer jämlikt.

– Det är därför vårt budgetför-
slag ser helt annorlunda ut. Vi 
vill säkerställa en bra vård, och 
det rättvisaste sättet att göra 
det är genom skatten, avslutar 
Andersen.
Magnus Welroos

Hallå där  
Olof Holmgren,
lokal projektledare för 
Vänsterdagarna som 
arrangeras 12-13 
oktober i Malmö.

Högskola, där det ordnas semi-
narier och workshops. Det är en 
uppladdning inför valåret 2014, då 
vi siktar på att stärka Vänsterpar-
tiet och att få en ny regering.
Hur kommer Malmöborna att 
märka av Vänsterdagarna?

– På flera sätt! Under veckan 
före ska vi gå ut i en stor kampanj, 
där vi kommer att samtala med 

Vad är Vänsterdagarna?
– Vänsterdagarna är Vänster-

partiets kommun- och landstings-
dagar. Under två dagar samlas 
över 700 vänsterpartister från hela 
landet för att diskutera hur vi vill 
förändra Sverige. Deltagarna är 
framför allt de som på olika sätt är 
aktiva på lokal och regional nivå. 
Vi kommer att vara på Malmö 

På kvinnokliniken ska alla vara lika

Kollektivtrafik

Avgifterna som straffar de klimatsmarta

Vänsterpartiet föreslår en 
skattehöjning på 85 öre 
i Region Skåne. Detta 
skulle innebära:
n  En förstärkning av den 
samlade budgeten med 
cirka två miljarder
n  Cirka tusen fler an-
ställda än den borgerliga 
budgeten
n  Inga avgiftshöjningar i 
kollektivtrafiken
n  Slopat avkastningskrav 
på offentliga verksamheter

Magnus Welroos
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Fråga: Vad gör dig mest stolt som Vänsterpartist?

Josef Land-
ström, aktiv 
i IF Metall
– Vita jobb pro-
jektet. Det är bra 
att kommunen 
genom projektet 
ställer krav på 
arbetsgivare 
som anlitas att 
de ska ha avtal 
och schyssta 
villkor för sina 
anställda. 

Anna Angan-
tyr, ersätta-
re i Försko-
lenämnden
– Att vi efter 
lång kamp fick 
igenom att även 
barn till arbets-
lösa har rätt 
till 30 timmars 
förskola. Men 
även införandet 
av Ob-förskola 
och Nattis. 

Åsa Svens-
son, person-
lig assistent
– Partiets inter-
nationella soli-
daritetsarbete 
med bland annat 
Palestina, där vi 
fick igenom att 
Malmö stad ska 
arbeta för att 
inte handla med 
varor från ocku-
perad mark.

Johanna 
Blomberg, 
grafisk 
formgivare
– Jag är stolt 
över att Vän-
sterpartiet kon-
sekvent kämpar 
mot all privatise-
ring. Inga vinster 
i välfärden! 

Jallow  
Momodou, 
handläggare
Det som gör 
mig mest stolt 
som vänsterpar-
tist är hur vi för 
kampen mot ra-
sism och främ-
lingsfientlighet. 
Vi har en stark 
övertygelse om 
alla människors 
lika värde.

Vänstern i Malmö i siffror
n  10 140 röstade på Vänsterpartiet i valet 
2010 vilket motsvarar 6,01 %

n  3 500 demonstrerade med vänstern 1 
maj 2013

n  Vänsterpartiet har 4 av 61 ledamöter i 
kommunfullmäktige

n  2 kommunalråd som delar på en lön

n  27 arbetsgrupper & utskott att engagera 
sig i

n  650 medlemmar som vill förändra 
Malmö

Bli medlem du också.
www.malmo.vansterpartiet.se
040-96 64 67
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Grafisk form: Petter Evertsén. Tryck Norra Skåne, 2013 upplaga 50 000 exemplar. Vänstern i Malmö är en del i skriftserien Folkviljan tryck. Utges av Vänsterpartiet Malmö. Utkommer en gång i månaden. Licensnummer 341804

tusentals Malmöbor. Vi kommer 
också att dela ut 50 000 ex av 
vår tidning, där vi berättar hur vi 
förändrar, när vi är med och styr. 
Vi planerar att finnas ute på gator 
och torg under oktober och kom-
mer att avsluta kampanjen på 
Malmö C den 11–12 oktober. Där 
har vi en monter och får besök av 
partiledaren Jonas Sjöstedt.

Något annat?
- Sen ordnar vi ”Vänsterfesten” 

på Moriska Paviljongen på lördag 
12 oktober. Det är en grym fest 
med artister, DJ:s och mingel. 
Dörrarna öppnas klockan 19 och 
vi håller på till klockan 03. Ingen 
kommer att missa att vänstern är 
i stan!

Fakta: Vänsterdagarna

Vänsterdagarna ordnas i Malmö 
och Skåne för första gången. 
Det är den största träffen för 
Vänsterpartiet under 2013.

Under 2014 genomförs två 
val i Sverige: i maj är det val 
till Europaparlamentet, där 
Vänsterpartiet ställer upp med 
sin EU-kritiska profil. Den 14 

september är det val till riksdag, 
region och kommun. Vänster-
partiets huvudfråga inför valet är 
ett stopp för vinster i välfärden 
och privatiseringarna.  

Vänsterpartiet är med och 
styr i 29% av Sveriges alla kom-
muner och drygt hälften av alla 
regioner och landsting.

Du gör skillnad! 
Vänsterpartiet är ett parti 
för alla. Hos oss finns en 
plats för dig som vill göra 
skillnad. För dig som tror på 
ett rättvist och solidariskt 
Malmö. För dig som vill vara 
en del av en gemenskap 
och ett sammanhang som 
förändrar. Vi är partiet för 
vanligt folk som är trötta på 
egoism och marknadstänk. 
Vi är partiet för dig som tror 
på människan. Vi är partiet 
för malmöbor som tror 
på ett helt Malmö för alla 
Malmöbor.

Boka en startfika
Träffa en Vänsterpartist. Prata om det du tycker 
är viktigt och om dina idéer. Är du intresserad 
berättar vi om vår verksamhet och hur du kan 
vara med och genomföra dina idéer. Mejla vem 
du är och favoritfika till malmo@vansterpartiet.se 
så ordnar vi resten.

Bli klokare
Dela med dig av din kunskap. Lär dig av andra 
och diskutera politik. Varje termin arrangerar 
vi studiecirklar och kurser för medlemmar och 
intresserade. På www.malmo.vansterpartiet.se/
studier ser du aktuellt kursutbud.

Bli aktivist
Kom med i ett nätverk som kampanjar i bostads-
hus, på gator och torg. Vi träffas i bostadsområden 
och på tog för att sprida material i aktuella frågor. 
Meddela dina kontaktuppgifter till malmo.@vans-
terpartiet.se så sätter vi upp dig på aktivistlistan.

Öppet hus
Kom och hjälp till med praktiska saker inför 
kampanjer. Träffa aktiva vänsterpartister. Få 
en rundvandring och ta en stund i biblioteket. 
Vänsterns hus håller öppet för dig mellan 16.00– 
20.00 varje torsdag.

Gilla oss på Facebook
Sök på ”Vänsterpartiet Malmö” och gilla oss! Ju 
fler vi är desto bättre. Du kan också följa oss ge-
nom vår hemsida på www.malmo.vansterpartiet.se 
eller på malmovanstern.v-blog.se/

Fem enkla saker du kan göra direkt:

1.

2.

3.

4.

5.

Vi ger män-
niskovärdet  
tillbaka
Regeringen har infört FAS 
3 för långtidsarbetslösa. 
Det betyder i många fall att 
människor utnyttjas för att 
utföra ordinarie arbetsupp-
gifter som oavlönad arbets-
kraft. Ibland erbjuds inte 
någon meningsfull syssel-
sättning alls. Många i FAS 3 
är hänvisade till att leva på 
socialbidrag. Vänsterpartiet 
vill skrota FAS 3 och istället 
erbjuda riktiga jobb. Det 
går att göra. Det har vi visat 
i bland annat Malmö och 
Göteborg.

”FAS3 är det yt-
tersta exemplet 
på borgarnas 
havererade ar-
betsmarknadspo-
litik. Vi i rödgröna 
Göteborg ville 
inte delta i denna 
förnedring och 
har därför tagit 
bort FAS3 platser 
i Göteborgs kom-
mun och ger i 
stället anställning 
för lika många. Vi 
ger människovär-
det tillbaka!”

Mats Pilhem (V),  
kommunalråd med ansvar 
för arbetsmarknad i Göte-
borgs kommun.
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