
Valrörelsen 2014 kommer bli den viktigaste valrörelsen på 
länge. Vänsterpartiet har många medlemmar, sympatisörer och 
väljare som vill avsätta regeringen Reinfeldt. Du är säkert en av 
många som vill se en politik för jämlikhet och rättvisa. Många vill 
lämna ett ekonomiskt bidrag till det stora och roliga arbete som vi 
har framför oss när vi förändrar såväl vårt land som vår stad.

Vänsterpartiet Malmö har startat Valinsamlingen 2014 för att 
samla in 210 000 kronor till vår valbudget. Det är pengar som 
krona för krona oavkortat går direkt in i vårt valarbete. I denna 
broschyr kan du läsa om hur vi ska nå målet och hur du på ett 
enkelt sätt kan vara med. Till exempel genom att anmäla dig till 
vårt autogiro.

En kan inte göra allt, men alla kan göra något. Gör som jag – 
anmäl dig till autogirot!

Av de politiska partierna i riksdagen 
Vänsterpartiet det fattigaste med den 
minsta valbudgeten.

De politiska partierna har blivit allt mer 
beroende av statligt stöd. En ökad 
självfinansiering stärker Vänsterpartiets 
ställning och möjlighet att agera.

Vänsterpartiet Malmös Valinsamling 
siktar på att öka våra resurser i 
valrörelsen med upp till 20 procent. Det 
är en kraftig förstärkning, särskilt med 
tanke på att all personal, lokaler och 
annat redan är finansierade.

Vänsterpartiet Malmö
vmalmo.se

”Alla kan bidra”

Valinsamlingen 
Vänsterpartiet Malmös valinsamling 2014

FAKTA

Dra Reinfeldt vid näsan – 
skänk jobbskatteavdraget
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Autogiro
Stöd vänstern  
månad för månad

Daniel Sestrajcic,  
ordförande  
Vänsterpartiet Malmö



Autogiro  90 000 kr
Höjd partiskatt från parlamentariker  80 000 kr 
Crowdfunding  13 000 kr 
SMS-gåvor  10 000 kr 
Julinsamlingen  12 400 kr
Födelsedagsgåvor, försäljning o div.  4 600 kr 

Totalt  210 000 kr 

Har ni jobbat med valinsamlingar tidigare?
– Partiet har historiskt haft en stödfondsin-

samling, men det är många år sedan vi 
arbetade aktivt med den. Nu tar vi ett nytt tag 
för att öka självfinansieringen, i första hand 
för valrörelsen men även långsiktigt. Vi har 
fått många nya medlemmar och vi vet att alla 
har olika förutsättningar till att vara aktiva, 
men vi vet att alla vill hjälpa till på något sätt. 
Att bidra till valinsamlingen känns meningsfullt 
för många.
 
Vad kommer Valinsamlingen 2014  
att betyda? 
– Vi får in mer än pengar till valrörelsen som 
kommer kunna öka vår närvaro i den politiska 
debatten. Vi vet att det är idéerna som är det 
viktiga, men är också realistiska och vet att 
vi konkurrerar med andra partier som har bra 
mycket mer resurser. Bidragen behövs helt 
enkelt för att stärka partiets position.

Kan man lita på att de insamlade  
bidragen faktiskt för nytta? 

– Ja, visst kan man lita på valinsamlingen. 
Varenda krona går till lokal partiverksamhet. 
Det kommer alla att kunna se i bokslutet för 
2014. Jag kommer själv att ta emot och bok-
föra alla gåvor och vi kommer att förvalta dem 
på bästa sätt. Så man kan känna sig trygg 
som givare!

Något att tillägga?
– Om det finns fler bra tips på hur hur vi kan 

stärka valinsamlingen så tar jag gärna emot 
det. Alla goda råd är välkomna! Maila mig i så 
fall på anders.skans@malmo.se

Anders Skans, kassör i 
Vänsterpartiet Malmö

Hallå där

Dra alliansen vid näsan – skänk ditt 
jobbskatteavdrag till valinsamlingen!
Yrke Lön Sänkt skatt

Städare 21 900 176 kr i månaden
Förskollärare 26 000 199 kr i månaden
Metallarbetare 27 900 266 kr i månaden

Femte jobbskatteavdraget (siffror från regeringen)

Vid årsskiftet sänkte borgarna skatten ytterligare i det så kallade 
femte jobbskatteavdraget. Vänsterpartiet var emot denna sänkning, precis 
som de tidigare. Vi menar att det är fel att sänka skatten, mest för de rika, när 
pengarna behövs i välfärden, för klimatomställningar eller varför inte för att 
kunna påbörja en reform om 6 timmars arbetsdag? 

Du som arbetar kan skänka ditt jobbskatteavdrag till valinsamlingen. Det 
var antagligen inte det som Alliansen hade tänkt men det är ju en desto större 
anledning! Enklast är om du fyller i summan på ditt jobbskatteavdrag i din 
autogirogåva så att det dras automatiskt.

Så här gör du:

1. Bestäm vilken summa 
du vill skänka. 
Alla har vi olika 
förutsättningar och alla 
bidrar vi efter förmåga. 
Kom ihåg att alla gåvor, 
även så lite som 25 kronor 
i månaden, är viktiga 
och bidrar direkt till en 
starkare valrörelse. 

2. Fyll i medgivandet
Vi behöver ett 
medgivande från dig där 
summa, bankuppgifter 
och en underskrift finns 
med. Använd det bifogade 
medgivandet! 

3. Skicka in
Lämna in medgivandet 
personligen på Vänsterns 
hus, eller vik ihop, tejpa 
och lägg på brevlådan. 
Portot är redan betalt. 
Färdigt!

Du kan när som helst avbryta ditt autogiro genom att 
kontakta din bank eller genom att maila till malmo@
vansterpartiet.se. Du binder alltså inte upp dig för någon 
bestämd tid och kan avbryta utan att lämna någon som 
helst förklaring. Din autogirogåva fortsätter tills dess att du 
avslutar den. Valinsamlingen tar sikte på valet 2014, men 
Vänsterpartiet Malmö har som ambition att öka graden av 
självfinansiering även därefter. Om du väljer att avsluta ditt 
autogiro efter valet så har du gjort en stor insats. Om du 
väljer att ha kvar det bidrar du till en fortsatt stark vänster 
även i framtiden.

Målsättning

Valinsamlingen har redan börjat och kommer att 
fortsätta under hela 2014. Insamlingen är upp-
delad i olika delar av vilka du kan läsa om några 
i denna broschyr ( Julinsamlingen inbringade 
12 400 kr och är redan avslutad).

De två stora pusselbitarna i 
insamlingen vänder sig till med-
lemmar och sympatisörer, och 
handlar om gåvor via autogiro 
samt en höjd partiskatt. Auto-
girot innebär att en fast summa 
dras från kontot varje månad. Par-
tiskatten innebär att de vänsterpartis-
ter som har uppdrag i kommunen betalar 20 % av 
arvodet till Vänsterpartiet. Utöver det kommer vi 
genom SMS-gåvor och crowdfunding (där många 
människor skänker ett litet belopp till en bestämd 
insamling på internet) kunna nå bredare grupper. 
Vi siktar på att få 1 000 personer att någon gång 
under 2014 skänka en gåva till oss. Vidare siktar 
vi på att få in en del större engångsbidrag för den 
som tycker att det är enklare. I samband med 1 
maj kommer vi att genomföra en minikampanj 
och fortsätter även med fördelsedagsgåvor (där 
man får ett fint gåvobevis) och andra initiativ.

Autogiro
Anmäl dig till autogirot!

Skänk ditt till 
jobbskatteavdrag 
till valinsamlingen

Alla som anmäler sig till autogirot och skänker minst 
100 kr/månaden får en snygg tygpåse. Tygpåsen finns 
att hämta ut på Vänsterns hus, Nobelvägen 51. Om 
du inte har möjlighet att hämta ut den själv kan du 
kontakta olof.holmgren@vansterpartiet.se. 

Anmäl dig till autogirot  
– få en snygg tygpåse!Vänsterpartiet Malmös 

julinsamling ”Ge bort en bättre 
framtid” inbringade 12 400 kr till 
valinsamlingen. Tack till alla som 
bidrog.

Följ valinsamlingen på internet! 
På vår nya hemsidan kommer 
du kunna följa hur det går för 
insamlingen, krona för krona.

Vill du komma 
i kontakt med 
fundraisinggrup-
pen? Maila oss 
på fundraising@
vmalmo.se”
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Välfärd utan vinst-intresse



Anmäl dig till autogirot – 
det bästa och enklaste sättet 

att bidra!

Skänk ett bidrag via din 
telefon genom att SMS:a. 

Gåvan dras på din telefonräkning. 

Ge bort en gåva till en 
födelsedag, namnsdag eller 

annan speciell händelse. Du får ett 
fint gåvobevis hemskickat.

Crowdfunda vår valstuga! 
Crowdfunding innebär att 

många människor via internet 

skänker en liten summa för att fi-
nansiera ett ändamål. Till exempel 
hade vi tänkt finansiera vår finaste 
valstuga någonsin på det sättet!

Ge en engångsgåva. Sätt in 
det direkt på vårt bankgiro 

5434-4015 och maila gärna kas-
sören anders.skans@malmo.se

Värva en vän! Många som 
inte är medlemmar i Vän-

sterpartiet vill ändå kunna bidra 
– kanske genom en SMS-gåva 
eller rentav en autogirogåva varje 
månad?

Exempel engångsdonation:
Vill man skänka engångssumma á 25 kronor, 
så skickar man: vmalmo 25 till 72672

Exempel prenumeration/månadsdonation:
Vill man skänka 25 kronor i månaden, så 
skickar man: 
vmalmo pren25 till 72672

Nivåer och prefix för engångsdonation:
vmalmo 25
vmalmo 50
vmalmo 100
vmalmo 200

Nivåer och prefix för månadsdonation/pre-
numeration:
vmalmo pren25
vmalmo pren50
vmalmo pren100
vmalmo pren200

Du kan nu skänka till Vänsterpartiet Malmö via SMS. Det är ett 
enkelt och smidigt sätt att lämna ett bidrag och pengarna dras 
på din telefonräkning. Du kan välja en engångsdonation eller att 
ge ett fast belopp varje månad – det är lika enkelt. Kortnumret är 
detsamma, du ändrar bara själva prefixet och summan.

Tryck: Lenanders G
rafiska AB
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När du väljer att ge en månatlig gåva via SMS, så hamnar 
din önskan om detta i en kontaktlista. Mot denna kon-
taktlista gör vi sedan ett utskick varje månad och då dras 
pengarna på din telefonräkning. Du får vid varje tillfälle ett 
bekräftelse-SMS från oss där summan står med.

För att avsluta månadsdonation, skickar du ett sms med 
texten (exempel):  
vmalmo pren25 stopp (märk väl, pren25 skall vara koden 
för den summa du nu donerar månatligen)

WyWallet, som i Sverige står bakom SMS-donationer, får 
en viss procent beroende på hur mycket som skänks. Till 

exempel på donationer över 60 SEK får WyWallet 2% + 2kr 
per donation. Vår avgift mot leverantören av SMS-tjänsten 
är 5% (mot vanliga 10%). Exempel på behållning till Vän-
sterpartiet Malmö efter avgifter: 
* På 25 kr går 18.75 kr till Vänsterpartiet 
* På 50 kr går 42 kr till Vänsterpartiet 
* På 100 kr går 90 kr till Vänsterpartiet 
* På 200 kr går 183 kr till Vänsterpartiet

Ingen ser att du skänkt eller hur mycket, utan det är helt 
anonymt.

SMS-gåvor
Kortnumret är 72672, och prefix vmalmo

6 sätt att bidra

Sabrin Omar Högelius
– För mig är det viktigt 

att som en medlem av 
samhället att göra nå-
gonting för att förbättra 
det. Jag vill till exempel 
bidra till att ge våra barn 
och ungdomar bättre villkor. 
I Vänsterpartiet har jag min möjlighet att för-
ändra och därför bidrar jag till valinsalingen.

Andreas Ek-Sarfraz
– Jag bidrar till valin-

samlingen på grund av 
en enkel princip: många 
bäckar små. Ju fler vi 
är som stöttar så gott vi 
kan och efter vår förmåga, 
desto snabbare får vi ny 
politik som tar ansvar och inkluderar, istället 
för söndrar och exkluderar.

Jeanette Stojic
– Jag bidrar till valfon-

den för att vi måste vinna 
valet, folket behöver 
vänsterpolitik. Vi gör 
skillnad i Malmö men vi 
har mycket mer att göra. 
Varje krona gör skillnad i vår 
valrörelse.

Varför bidrar du  
till valinsamlingen?

Fråga 3

Detta gåvobevis är ett kvitto på att Vänsterpartiet Malmös 

valinsamling har mottagit en gåva på ______ kr.

Denna gåva går oavkortat till vårt arbete i valrörelsen 2014. 

Genom valinsamlingen bidrar medlemmar och sympatisörer - 

var och en efter förmåga - till ett samhälle byggt på solidaritet. 

En kan inte göra allt, men alla kan göra något och 

tillsammans kan vi göra skillnad!

En 
jämställd 
föräldra-

försäkring!

Jobb åt alla!

En välfärd 
utan vinst-
intressen!

En utrikes-
politik att 
vara stolt 

över!

6 timmars
arbetsdag!

Ett samhälle 
byggt på 

solidaritet!

Klimat-
rättvisa

nu!

GRATTIS!
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Fint gåvobevis
6.

5.

4.

3.

2.

1.

vmalmo 
pren25

Till 72672 Skickat!

Meddelande


