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Telefon: 040-96 64 67
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Vänsterpartiet är inte till 
salu. Det är genom en soli-
darisk finansiering som vi 
bygger en välfärd att lita på.
Hanna Thomé, Vänsterpartiets toppnamn  
till Malmös kommunfullmäktige.

Välfärd att lita på
Vänsterpartiet vill förbjuda vinsterna i välfär-
den och bygga en välfärd att lita på. Därför 
är det så viktigt att rösta på Vänsterpartiet i 
valet 14 september. Vi är inte till salu.

Ut med borgarna!
Nu är det vår tur! Tillsammans kan vi se till 
så att det blir fler socialister och feminister 
vid makten efter valet i september. Vi börjar 
kämpa för det idag.

1 maj
Hjälp till att göra 1 maj till en 
styrkemanifestation för en 
välfärd utan privata intres-
sen och maktskifte.

i Malmö NR 2
2014

Vänstern

Vänsterpartiet – inte till salu
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Sagt Gjort Siffran

50 miljoner1  000 kr

D
et är hög tid att ersätta en politik för girighet med en 
politik för solidaritet och jämlikhet. Tillsammans har 
vi möjligheten att skapa något stort. Ett samhälle där 

du, din granne och alla andra får plats. På lika villkor med 
samma möjligheter.

Vi, som älskar samhället och vet att gemensamma lösning-
ar fungerar, skapar en motrörelse. Vi organiserar oss för att ge 
arbetare och feminister mer inflytande. Vi försvarar asylrätten 
och står upp emot nazistiska attacker. Vi finns i nätverk för 
vården och i fackföreningar för arbetarnas rättigheter. En rö-
relse som agerar på gator och torg. Vi bråkar och kräver en ny 
politik både av våra motståndare (läs borgerliga regeringen) 
och våra vänner (läs en framtida rödgrön regering).

Politik och samhällsförändring är inte svårt. Det är ingen na-
turlag att sjukvården ska vara underbemannad och att sjuksyr-
rorna ska ha låga löner. Eller att 9 200 000 000 (9,2 miljarder) 
försvinner i vinst till riskkapitalisterna istället för att höja kvali-
tén och anställa fler i välfärden. Eller att människor ska tvingas 
jobba under slavliknande villkor för usla löner utan svenska 
kollektivavtal. Det stavas borgerlig politik. En politik som ökar 
klassklyftorna och ger de allra rikaste mer i plånboken.

Vänstern har över hundra förslag för att ersätta den bor-
gerliga politiken. Här är några:

Allt till välfärden – inget till vinst. Stoppa plundrarna av vår 
gemensamma välfärd! Varenda krona ska återinvesteras i 
verksamheten.

Fler händer i välfärden. Anställ tiotusentals nya händer i 
välfärden på goda villkor med löner att leva på! Så slipper vi 
underbemannad sjukvård, för stora barngrupper och stressad 
äldreomsorgspersonal.

Korta arbetstiden. Sex timmars arbetsdag med bibehållen 
lön gör det möjligt för fler att få liv, familj och arbete att gå 
ihop. Dessutom blir det fler som får jobb.

Färre bilar – plats åt människor. Fler gågator och parker, 
bilfri innerstad, gratis kollektivtrafik och en järnväg som fung-
erar. Du ska kunna andas frisk luft och se himlen ovanför ditt 
huvud.

Dela rättvisare på kostnaderna. Lokaler, personal, parker och 
vägar kostar pengar. En höjd skatt drabbar de rikaste mest. 
Att sänka avgifterna gynnar oss med sämst inkomster. Enkel 
matematik som alla vinner på.
daniel.sestrajcic@vansterpartiet.se

Malin är uppväxt i Göteborg och det var där, i hög-
skolevänstern, som hon först engagerade sig poli-
tiskt. Hon flyttade så småningom till Bryssel för att 
jobba på Europeiska Kvinnolobbyn, en paraplyor-
ganisation för kvinnorörelsen. 2009 rekryterades 
hon av Eva-Britt Svensson för att arbeta med Jäm-
ställdhetsutskottets frågor. Nu ser hon fram emot en 
viktig och spännande valrörelse.

Vad vill du driva i parlamentet?
– Vi måste försvara välfärden i Sverige och i EU. Vissa 

vill få EU att verka komplicerat och märkligt. Men politik 
är politik, och det är dags att avmystifiera EU politiken. 
Det partierna står för hemma i Sverige driver de också på 
EU-nivå. Vänsterpartiet säger nej till privatiseringar och 
avregleringar, i EU liksom hemma i Sverige. Vänsterpartiet 
försvarar kollektivavtal och arbetsrätt i Sverige och i Euro-
paparlamentet. Höger är höger, och vänster är vänster.
Vänsterpartiets valslogan är ”Inte till salu”. Hur på-
verkar det EU?

– Högerpolitiken i EU tvingar idag medlemsländer att 
sälja ut välfärden och sänka löner. Samtidigt ökar prosti-
tutionen och motstånd mot kvinnors rättigheter. Vi vill 
säga: Grekland är inte till salu, solidariteten är inte till 
salu och kvinnors kroppar är inte till salu. Vänsterpartiets 
politik är densamma i EU som i Sverige. Det är något väl-
jarna kan lita på.
Du är feminist. Varför är det så viktigt för dig att 
driva det i EU?

– Kvinnors rättigheter ifrågasätts hela tiden. I Europa-
parlamentet har högern allierat sig med de ultrakonserva-
tiva och högerextrema flera gånger nu och stoppat viktiga 
rapporter om rätt till abort, sexualundervisning och till 
och med kvinnors arbetsrätt och funktionshindrade kvin-
nors rättigheter. Därför behövs inga fler högergubbar i 
EU. Vi behöver fler vänsterfeminister!
Vänsterpartiets motståndare menar att all EU-kritik 
är protektionism och nationalism. Hur ser du på det?

– För mig handlar det om solidaritet. EU:s åtstramnings-
politik sätter arbetsrätt och offentlig omsorg ur spel. Dess-
utom är den grogrund för högerextrema krafter. Vår kritik 
hanterar de frågorna. Vi kräver öppenhet och demokrati-
sering. Vi tar debatten med rasisterna för en generös flyk-
tingpolitik här hemma och i EU. Vi är inte motståndare till 
samarbete, bara mot hur EU-samarbetet är uppbyggt.

Erika Sjöström
27 år, sjuksköterska

– En trygg vård för mig bedrivs av 
kunnig personal med patienten i fokus. 
Den är jämlik och tillgänglig för alla. All 
form av effektivisering av vårdkedjan 
sker med målet att förbättra kvalitén 
på vården, inte att minska kostnader-
na. Schysta arbetsvillkor är en förut-
sättning för att kunna ge säker vård. 

Carin Gustafsson
30 år, logoped

– Ett möte där vårdtagaren/patienten 
känner sig lyssnad på, sedd och be-
kräftad och där vårdgivaren har rätt 
kompetens och tillräckliga resurser 
och tid att möta, lugna och se hela 
den människa, som finns bakom en 
diagnos.

Anne Kennedy
61 år, psykolog på en vårdcentral

– Vård för alla oavsett ekonomiska, 
sociala och verbala förutsättningar. 
Människors behov av vård ska vara 
styrande, inte vilken verksamhet som 
har högst ”produktion”, t ex flest di-
agnosregistreringar, flest antal besök 
osv. För mig är det viktigt att det finns 
en helhetssyn på människan!

Nadja Lejtzén
30 år, AT-läkare

– En vård där de sjukaste går först och 
inte de rikaste. En trygg sjukvård är 
utan vinster och valfrihet, där man vet 
att det finns god vård på alla vårdcen-
traler och sjukhus. En trygg sjukvård 
måste också vara en sjukvård för alla, 
även papperslösa.

Martina Skowronski
44 år, skötare inom psykiatrin

– Att det finns tillräckligt många an-
ställda för att vi ska kunna bedriva en 
bra vård. Det måste finnas ett långsik-
tigt tänkande. Vi behöver bli fler i det 
patientnära arbetet.

Intervju  Ledare  |  Daniel Sestrajcic, ordförande Vänsterpartiet Malmö

Hej!Först På första maj demonstrerar jag för en bättre 
välfärd! Mot arbetslöshet och försämrade  
arbetsvillkor. Tillsammans gör vi det möjligt! 
Lina Al Nahar om arbetarrörelsens högtid, 1 maj

Vänsterpartiet och de rödgröna partierna i Malmö höjde 
skatten 2012 med 10 öre för att bygga en ännu bättre 
skola. Pengarna går oavkortat till kvalitetsförbättringar i 
skola och förskola. 

2012 höjde Vänsterpartiet och den rödgröna 
majoriteten lönen för de kvinnodominerade 
yrken med lägst lön i Malmö med 1000 kr/må-
naden utöver den avtalsenliga löneökningen. 

I Malmö går vi från ord till 
handling. Vi ser könsorättvi-
sorna och gör något åt dem.
Martina Skrak, (V) jämställdhetskommunalråd. 

A-kassan
Alliansen har inte höjt 
ersättningen i a-kas-
san sedan de tillträd-
de. Källa: A-kassornas 
samorganisation

Bostad
Bostadskrisen är 
akut och har sin 
historiska motsva-
righet i tiden innan 
miljonprogrammet 
lanserades. Reger-
ingens svar är frig-
gebodar på pri-
vata villatomtar och 
skattelättnader vid 
andrahandsuthyr-
ning istället för stat-
liga investerings-
stöd för byggande 
av hyresrätter som 
Vänsterpartiet dri-
ver. I Malmö skulle 
genomförandet av 
investeringsstödet 
ge minst 3 000 nya 
hyresrätter per år. 

Skola
Alliansen har lämnat över allt mer 
makt till privata aktörer under sina 
år vid makten. De har försämrat de 
allmänna trygghetssystemen som 
a-kassa och sjukförsäkring och öpp-
nat upp för riskkapitalister att tjäna 
pengar på allas vår välfärd. 

Skolan har blivit en marknad och 
de privata alternativen i skolvärlden 
tjänar sina pengar på en lägre perso-
naltäthet. Barngrupperna växer och 
personaltätheten minskar. Alla barn 
har rätt till en trygg skolgång. Genom 
en offentligt finansierad och driven 
skola kan vi bygga en skola att lita på. 
I Malmö är skillnaderna stora mellan 
de privata och kommunala fritids-
hemmen. I den rödgröna majoriteten 
har man istället höjt skatten för att 
satsa på att höja kvaliteten i skolorna. 

Malmö i siffror

2014

10 000

2011

1 000

Så många bostäder skulle det behöva 
byggas i Malmö-regionen för att de ung-
as behov av bostäder skulle tillgodoses. 
Under 2011 påbörjades byggandet av 
endast 1 000 bostäder.  
Källa: Hyresgästföreningen

2011 började det byggas 
endast 1 000 bostäder. Nu är det vår tur! Ut 

med borgarna! Ge oss 
fler socialister och 
feminister vid makten! 
Vi börjar idag.

Vad innebär en trygg  
sjukvård för dig? 

Vänsterpartiets  
greklandsinsamling

Årets 1 majinsamling går till Grekland. Den organisa-
tion vi stödjer i insamlingen, Solidarity for All, är en 
oberoende gräsrotsorganisation. Solidarity for All 
arbetar på en rad områden för att lindra nöden: häl-
sa, livsmedel, kläder och arbetsutbyten. Bara i Aten 
finns elva kliniker där frivilliga läkare efter arbetstid 
gratis tar emot arbetslösa människor. Klinikerna ar-
betar bland annat med att ge gratis vaccinationer för 
barn. För den till förälder som är utförsäkrad kostar 
vaccinationerna 60–70 euro, så många barn får inte 
längre de vaccinationer de behöver. Rådgivning och 
undersökningar av utförsäkrade gravida kvinnor är 
en annan viktig del av klinikernas verksamhet.

Pengarna sätts in på internationella stödfondens 
konto, plusgiro 6771-0. Märk insättningen ”Grekland”.

Inkomstgapet
Alliansen har 
ökat inkomst-
gapet (nettoin-
komst) mellan 
kvinnor och män 
med 1 500 kr. 20
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D
et finns inte många yrkesgrupper 
som är så omtyckta som barnmor-
skorna. De har ett skimmer av genuin 

godhet runt sig. Jag har länge sett dem som 
superhjältar. Därför är det extra besynnerligt 
när Miljöpartiet och de borgerliga partierna 
skär ner på verksamheterna inom kvinnokli-
nikerna. Och när borgerliga politiker runt om 
i vårt land inte visar respekt för dessa hårt 
arbetande kvinnor, är vi många som blir arga. 

Jag träffade en av mina idoler från Kvin-
nokliniken i Malmö. Det blev ett samtal om 
löner, platsbrist och förmågan att ge allt. All-
tid. Personen jag har träffat vill vara anonym, 
i intervjun har jag valt att kalla henne Eva.

Eva har jobbat som barnmorska i tio år och 
det är mycket som inte är sig likt. Hon beskri-
ver de åtta senaste åren som röriga, med om-
byggnationer, hopslagningar och ständigt nya 
verksamhetschefer. Hon berättar att hennes 
kollegor en efter en säger upp sig och byter 
arbetsplats, eftersom läget känns för tungt. 
Trots det finns det många eldsjälar i yrket och 
många stannar kvar och fortsätter kämpa. 

Helt enkelt för att de är så lojala med varandra 
och, framförallt mot patienterna. Det finns 
en dubbelhet i hennes berättelse. Hon både 
älskar och hatar. Yrket som barnmorska är en 
kamp mellan egna ideal och politiska beslut.

– Yrket är enormt kul. Man får så mycket 
tillbaka, men det finns stunder då man und-
rar om det verkligen är värt det. Man kämpar 
för sin lön, man kämpar för sin arbetstid, 
och man ska få vardagen att gå ihop. Men vi 
kämpar hårt för att behålla den standard som 
kvinnorna förväntar sig.

Eva berättar om en vardag fylld av stress 
och ångest. Hon beskriver hur hon gång på 
gång frågade chefen om att få gå kortare 
vidareutbildningar, för att på så sätt kunna 
förbättra arbetet på kliniken med nya kun-
skaper. Men varje gång fick hon ”nej”. Hon 
förstod: om de skulle skicka iväg någon på 
kurs skulle hela verksamheten rasa. Alla be-
hövdes. Alltid. Hon beskriver en känsla av att 
aldrig vara ledig, att inte kunna vila när man 
väl hade gått av skiftet.

– Till slut tappar man lusten och känner sig 
utnyttjad. Det är en så stressande situation, 
att hela tiden rädda liv, att hela tiden vara på 
sin vakt.

I den stressade miljön glömdes helhetssy-
nen bort. Om något gick fel fick en individ bä-
ra skulden. Och det brer naturligtvis på stres-
sen ännu mer. Flera stora omstruktureringar, 
bland annat hopslagningen med Lund, har 
också inneburit en minskning av personaltät-
heten. När det öppnades en ny avdelning dröj-
de det inte länge innan den var överbelastad 
och oenigheter mellan personalen på de olika 
enheterna uppstod. Eftersom alla hade fullt 
överallt, ville man skicka patienter vidare till 
varandra, helt enkelt för att alla skulle få vård. 
Men resursbristen gjorde sig ständigt påmind. 
Personalen fick vara tillgänglig dygnet runt, 
veckans alla dagar. När som helst kunde man 
bli inringd för att ta ett extra pass.

– Vi är färre nu än för tio år sedan. I somras 
skickades det ju patienter vidare när man 
var tvungen att stänga en avdelning. Det går 
emot patientsäkerheten. Man kan inte riskera 
sådant.

Det är inte orimliga krav de ställer, våra 
barnmorskor. Och ve den som vågar gå till val 
utan att lova att de går i uppfyllelse. De vill 
inte vara superhjältar. De tvingas till det. Och 
den rollen ska man inte behöva gå in i för att 
orka jobba som barnmorska.
malmo@vansterpartiet.se

Vi är färre nu än för 
tio år sedan. I som-
ras skickades det ju 
patienter vidare när 
man var tvungen att 
stänga en avdelning. 
Det går emot patient-
säkerheten. Man kan 
inte riskera sådant.
Barnmorskan Maria om den pressade ar-
betssituationen på kvinnokliniken, Skånes 
Universitetetssjukhus (SUS). 

Hjältarna på kvinnokliniken

Hej! Sjukvården är inte till salu. 
Människors behov ska styra, 
inte vinstintresset.
Sara Svensson, förstanamn för Vänsterpartiet i regionvalet.

Magnus Welroos

Visste du att?

Socialstyrelsen har un-
der perioden 2011–2013 
konstaterat att totalt 
8–10 dödsfall på Skånes 
Universitetssjukhus 
kan relateras till brist på 
vårdplatser och brist på 
personal med rätt kom-
petens.

Under 2011 och 2012 
har de borgerliga par-
tierna och Miljöpartiet 
som styr i Region Skåne 
dragit ner med över 600 
anställda och 200 vård-
platser på Skånes uni-
versitetssjukhus (SUS). 

Fakta om Skånes 
Universitetssjukhus

Barnmorskan Maria har 10 
års erfarenhet inom kvin-
novården. Hon beskriver en 
vardag av stess och känslan 
av att inte kunna koppla av: 
”Till slut tappar man lusten 
och känner sig utnyttjad.” 
Det är inte Maria på bilden.
FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN/REGION SKÅNE

56
Barn finns per grupp i privata fri-
tidshemmen i Malmö. Källa: Kom-
munal, ”Vem har sett Matilda?”

Nej till vinster 
inom välfärden
Ja till ett effektivt 
användande av 
våra skattepengar

Välfärd

Vänsterpartiet är pådrivande i arbetet mot vinster i välfärden. Vi är ga-
ranten för att svenskarnas motstånd mot vinsterna inte förvandlas till 
snyggt maskerade kryphål, utan till verkliga regleringar som kommer 
medborgarna till del. Våra skattepengar ska inte till skatteparadis. De 
ska användas i skolan, på sjukhusen och på vårdhemmen.

Läs flera av våra förslag på s. 6–7 
och välfärdssatningar som vi ge-
nomfört på s 8–9 eller vmalmo.se

Pengar till  
RIKTIG valfrihet
Valfrihet är inte att sätta ett 
papper i handen på en pen-
sionär, som är missnöjd med 
sitt boende, och be denna 
välja mellan Attendo eller 
Carema. Riktig valfrihet är att 
erbjuda tillräckligt med per-
sonal, så pensionärerna istäl-
let kan få välja när på dagen 
de ska duscha eller när de ska 
gå ut. Genom att förbjuda det 
årliga vinstuttaget på tiotals 
miljarder skapar vi resurser 
som gör det möjligt.

Vi vill ha 
demokratiska 
inflytande
Givetvis kan missförhållan-
den dyka upp nästan var som 
helst. Men risken är större 
att våra barn får vatten och 
knäckebröd när vinstjakten 
står i centrum. I offentliga 
alternativ kan vi som med-
borgare kräva insyn, avsätta 
chefer och bidra till föränd-
ring. Vi vill återerövra makten 
över hur våra gemensamma 
pengar används.

Vinster på de 
svagas bekostnad
Trenden är tydlig: vinst ska-
pas genom lägre personaltät-
het och sämre kvalité. Man 
skär man ner på bibliotek och 
stödresurser inom skolan, 
eller undviker elever med 
behov av extra stöd. Det är 
mer lönsamt att ta emot en 
nästan frisk pensionär än en 
kroniskt sjuk på ett äldrebo-
ende. Utebliven utbildning 
och utebliven vård bekostar 
idag stora vinster till före-
tagsägare.

Våra skattepengar ska an-
vändas för allas vårt bästa.

Låt tusen  
alternativ blomma
Vill driva en kooperativ 
förskola? Vill du att det kom-
munala äldreboendet ska 
prioritera utflykter? Vill du 
att framtidens pedagogiska 
tankar ska få plats i skolan? 
Vi vill låta tusen alternativ 
blomma i och utanför kom-
munen. Vill du placera dina 
pengar i ett vårdhem med 
hopp om god årlig avkast-
ning? Då säger vi NEJ.
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Vinsterna i välfärden

Det ska alltid tas demokratiska beslut när nya 
verksamheter öppnar för skattepengar. Då blir 
vi av med dem, som bara är där för att göra 
vinst, medan till exempel personalkooperativ 
eller Röda Korset och andra idéburna organi-
sationer kan vara kvar, säger Jonas Sjöstedt.

Marknadsanpassningen av välfärden har 
inneburit ett systemskifte i svensk välfärd. 
Förra året gjorde de privata välfärdsföretagen 
en vinst i välfärden på 9,2 miljarder kronor. Jo-
nas Sjöstedt påpekar, att det så klart påverkar 
kvaliteten med lägre personaltäthet och fort-
sätter med att betona, att man alltid ska kunna 
lita på att verksamhetens innehåll ska stå i 
centrum för välfärden och inte lönsamheten. 

Marknadsanpassningens effekter är tydliga 
i Region Skåne, där sjukvården har utsatts för 

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt 
leder ett parti i medvind. Opinionssiffrorna 
för alliansen sjunker, och det femte jobbskat-
teavdraget är en majoritet av svenska folket 
mot. Folk har fått nog. Sprickorna i välfärden 
har vuxit sig för stora. Förskolor serverar 
barnen vatten och knäckebröd till frukost 
för att öka sina vinster. Blöjor vägs på äldre-
boenden i jakt på överskott. Pendeln verkar 
svänga. Samtidigt är Vänsterpartiet det enda 
parti som visar på en väg bort från vinsterna 
i välfärden. 

– Vi har varit tydliga med att det privata 
vinstintresset ska bort från välfärden. Så länge 
företag tillåts plocka ut vinst, kommer det att 
dra till sig dem som har det i fokus. De som 
drabbas är skoleleverna, patienterna och de 
äldre. Därför vill vi ha en lag mot vinstuttag. 

Vänsterpartiet vill förbjuda 
vinsterna i välfärden. 
Vänsterpartiet vill med Jonas 
Sjöstedt i spetsen bygga 
en välfärd att lita på. Skolan, 
vården och omsorgen ska 
vara folkflertalet till gagn, 
inte enskilda riskkapitalister 
och deras familjer. Den 14 
september är det val. Det är då 
det avgörs. 
Text: Sara Svensson •  Foto: Olof Holmgren

både privatiseringar och besparingar av den 
blågröna femklövern, som har styrt de se-
naste åtta åren. Mödravården har lagts ut på 
vårdval, endrometriosteamet på kvinnoklini-
ken har lagts ner, ambulansverksamheten har 
privatiserats. Protesterna från de anställda 
och patienterna har inte låtit vänta på sig. 

– En välfärd att lita på innebär motsatsen 
till detta. En välfärd att lita på är till exempel 
att den kvinna som ska föda kan känna sig 
trygg med att veta, att hon kommer att få 
bästa möjliga förlossningsvård när det är 
dags. Som det ser ut nu är det ju kris, då kvin-
nor som ska föda får vända i dörren i Malmö, 
eftersom vården inte har tillräckligt med re-
surser, konstateras Sjöstedt.

Jobbskatteavdragen och försämringarna av 
de allmänna försäkringssystemen har gjort 

att fler och fler lever i ekonomisk otrygghet. 
Klasskillnaderna ökar dramatiskt i Sverige. 
Framförallt är det de rika som blir allt rikare 
med alliansens politik. Sjöstedt menar att det 
är klassisk högerpolitik. 

– Reinfeldt har valt att sänka skatten mest 
för dem som har höga inkomster, samtidigt 
som man har förstört a-kassa och sjukförsäk-
ring. Det försämrar också jämställdheten. 
Höginkomsttagarna som fått de största skat-
tesänkningarna är framför allt män, medan 
de som betalar i form av försämrad sjukför-
säkring i högre grad är kvinnor. Det visar hur 
viktigt det är att vi får bort regeringen Rein-
feldt, betonar Jonas Sjöstedt. 

Vänsterpartiet har lagt förslag på att för-
bättra sjukförsäkringen och höja nivåerna i 

a-kassan, så att de som blir sjuka eller arbets-
lösa får en vettig ersättning. Partiet lägger 
också förslag på förändringar i skattesyste-
men. De som tjänar mer ska också betala 
mer i skatt, betonar Sjöstedt. Vänsterpartiets 
förslag är att skatterna för dem som tjänar 
mer än 30 000 i månaden höjs. 

I Malmö har Vänsterpartiet i den rödgröna 
majoriteten satsat på skolan genom en riktad 
skattehöjning och på att öka jämställdheten 
med bland annat satsningar för de lägst av-
lönade kvinnodominerade yrkesgrupperna. 
Vänsterpartiets jämställdhetskommunalråd 
i Malmö, Martina Skrak, berättar att partiet 
har lyckats driva igenom en höjning av lö-
nerna för de kvinnogrupper, som har lägst 
lön med 1 000 kr, utöver den avtalsenliga 
höjningen. 

– Det är att gå från ord till handling. Med 
Vänsterpartiet vid makten förs alltid en po-
litik för ökad jämställdhet och för en välfärd 
att lita på, säger Martina Skrak. 

Vänsterpartiet går till val på parollen ”Inte 
till salu”. Det är en paroll som Sjöstedt menar 
rymmer den systemkritiska politik som Vän-
sterpartiet driver. 

– För mig betyder det att vi står upp för 
vad vi tycker och att man kan lita på oss. Vi 
vill se en rödgrön regering med oss, Social-
demokraterna och Miljöpartiet. Vi kommer 
inte att sätta oss i en regering med borgerliga 
partier och vi fortsätter inte dagens privatise-
ringspolitik. Idag är Vänsterpartiet det enda 
partiet som säger det. Det är jag stolt över, 
säger Sjöstedt.
sara.svensson@malmo.se

Inte till salu – en välfärd att lita på
n  De privata välfärds-
bolagen tog 2011 ut 9,2 
miljarder i vinst. (SCB)
n  Vinsten i välfärdsfö-
retag är dubbelt så hög 
som i företagsamhet i 
till exempel industrin. 
(SCB)
n  Vinsterna motsvarar 
ungefär 22 000 under-
sköterskor. 

n  Inga skattepengar 
för vård, skola, omsorg 
ska gå till vinstdrivande 
företag. 
n  Vänsterpartiet säger 
nej till Lagen om valfri-
het (LOV) och vill ge 
kommunerna veto mot 
start av nya skolor. 

Fakta: vinsterna  
i välfärden 

Våra krav 

En välfärd att 
lita på är till 
exempel att 
den kvinna 
som ska föda 
kan känna sig 
trygg med att 
veta, att hon 
kommer att få 
bästa möjliga 
förlossnings-
vård när det är 
dags. 
Jonas Sjöstedt,  
Vänsterpartiets partiledare.

Vänsterpartiets partiledare 
Jonas Sjöstedt och Vänster-
partiets jämställdhetskom-
munalråd Martina Skrak 
framför stödmålningen för 
Showan. 
FOTO: OLOF HOLMGREN
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H
anna Thomé är etta på Vänster-
partiet Malmös kommunfullmäk-
tigelista. Hon har de senaste fyra 

åren varit kommunalråd med ansvar för 
antidiskriminering och kultur. Hon är stolt 
över att V har varit med och motat alliansens 
nedskärningar och kunnat satsa på den kom-
munala välfärden. Hon nämner speciellt de 
stora satsningar som Malmö har gjort i arbe-
tet mot rasism och för en ökad jämställdhet 
i Malmö. 

– Vänsterpartiet har verkligen satt avtryck. 
Vi har höjt skatten och riktat pengarna till 
skolorna, vi har höjt de lägst avlönade kvin-

Vänsterpartiet vill bygga en välfärd att lita på utan 
vinstintresse. En välfärd där marknadskrafterna pressas 
tillbaka och människors behov av välfärd sätts främst. 
Ett jämställt samhälle utan rasism och homofobi. 
Text: Sara Svensson •  Foto: Jakob Hydén

Vänsterpartiets 
viktigaste 
satsningar på 
välfärden i Malmö 

nornas löner och vi har infört förskola på 
obekväm arbetstid. Det gör skillnad när vi är 
med och styr, säger Hanna Thomé. 

Under mandatperioden har ett systema-
tiskt arbete mot rasism och diskriminering 
inletts. En kraftsamling mot rasism i Malmös 
skolor har dragit igång. Malmö har idag ett 
öppnare kulturliv där fler malmöbor obero-
ende av plånbokens storlek kan ta del av och 
skapa kultur. 

– Arbetet mot rasismen och de ökande 
klassklyftorna är valets viktigaste frågor. 
Regeringsskifte är viktigt eftersom den nuva-
rande regeringen urholkat möjligheterna till 

finansiering av den kommunala välfärden, 
konstaterar Hanna Thomé. 

För att vi ska kunna bygga en välfärd att 
lita på betonar Hanna Thomé att vi måste 
börja finansiera välfärden progressivt och 
gemensamt. Skattesänkningar för de rika tar 
slut den 14 september om Vänsterpartiet sit-
ter vid makten. 

– Vänsterpartiet är inte till salu. Vi driver 
på för återtagande av verksamheter som pri-
vatiserats. Det är genom en solidarisk finan-
siering som vi bygger en välfärd att lita på, 
avslutar Hanna Thomé. 
sara.svensson@malmo.se

Vänsterpartiet är 
inte till salu. Det är 
genom en solida-
risk finansiering 
som vi bygger en 
välfärd att lita på.
Hanna Thomé, Vänsterpartiets toppnamn till 
Malmös kommunfullmäktige.

Intervju
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Miljöpolitik i Malmö
En av de absolut viktigaste frågorna gällande miljöpolitik 

i vår stad just nu är Malmöbornas tillgång till grön struk-

tur. Nya stadsparker är exempel på satsningar som inte 

bara innebär en viktig samhällsfunktion, utan också en 

biologisk funktion i och med den utökade mikrobiologis-

ka mångfalden. Fler och bättre parker kan göra Malmö 

till en bättre plats att leva på, för så väl människor som 

växter och djur. 

– Vår uppgift är att sam-
manväva miljöfrågan 
med Vänsterpartiets po-
litik. Ambitionen är att 
alla politiska förslag ska 
gå igenom ett grönt filter 
innan de presenteras.
Tim Schnoor, sammankallande, Miljögruppen. 

Gå med i Vänsterpartiets 
miljögrupp
Miljögruppen är en av alla arbetsgrupper, som har 

bildats i Vänsterpartiet Malmö det senaste året. Grup-

pen är till för dig som brinner för miljöfrågorna och vill 

diskutera dem utifrån Vänsterpartiets ideologi. Här förs 

debatt om allt från avfall och sophantering till behovet 

av gröna strukturer i staden. Man har jobbat mycket 

med att tycka till om olika miljöfokuserade dokument 

som kommer från partiet, dels på nationell nivå, dels 

och framförallt på lokal nivå. En debattklubb för dig som 

söker din identitet i Vänsterpartiet och brinner för miljö-

frågorna helt enkelt. 

Kontakta tim.schnoor@vansterpartiet.se för mer infor-

mation. 

I korthet  |  Miljö

Snart Rasism handlar inte om värderingar, inte heller om kunskap. Det 
handlar om makt, privilegier och en inneboende struktur i vårt sam-
hälle, som upprätthåller en ojämlik maktordning och orättvisor. 
Malcolm Jallow om den strukturella rasismen.

Antirasism
Vänsterpartiet Malmös 
tre förslag för att minska 
diskrimineringen i Malmö.

10 000
Drygt 10 000 

personer deltog i 

manifestationen mot 

rasism den 16 mars. 

n  Kommunens 

föreningsbi-

drag ska pre-

miera arbete 

mot rasism och 

diskriminering.

n  Kommunen ska 

öka resurserna till 

kvinnojourer, som 

ger skydd och 

stöd åt papper-

slösa kvinnor.

n  Ekonomiskt stöd till ”Malmö mot 

diskriminering” för att motverka dis-

kriminering på bostadsmarknaden. 

Information till hyresvärdar och 

satsning på att få fler diskriminer-

ingsfall avgjorda i domstol.

De senaste veckorna har varit tunga för oss socialister, 
feminister och antifascister. Kamrater blir knivskurna och 
nedslagna mitt på Möllan efter att ha deltagit i ett firande 
av Internationella kvinnodagen. Det våld, som visade sitt 
fula tryne i Malmö i mars, är inte bara en attack mot några 
av våra kamrater, utan det är ytterligare ett slag mot alla 
oss som står upp mot fascism. 

Nazisterna skanderar återigen ”Sieg Heil” på våra gator 
och de sitter i parlament runt om i Europa. Deras våld är 
mer synligt än för bara några år sedan, och det är inte ett 
våld som sker ”där borta”, det sker här och det drabbar oss.

Idag tänker jag ofta tillbaka på varför jag organiserade 
mig, och varför jag valde att gå med i Ung Vänster. 2007-
2008 var olika nazistiska grupperingar starka på olika håll. 
I Hjärup, där jag bodde kunde man överallt se info14-
klistermärken varvat med NSF-affischer. Jag och mina 
vänner rev ner allt vi såg, men det tog inte lång tid innan 
affischerna, klistermärkena och sprayfärgen återigen syn-
tes till. I samma veva fick många kamrater hotfulla samtal 
och blev uthängda på olika nazistiska internetforum.

Jag kommer ihåg hur min hålas elskåp såg ut då, och 
jag kommer ihåg känslan jag hade i kroppen. Jag var rädd, 
förbannad och villig att förändra. När jag och mina oorga-
niserade kompisar rev ner klistermärken, tänkte inte vi på 
vad vi gjorde - motstånd. All form av motstånd mot den 
fascistiska rörelsen är viktigt. Det kan handla om vänner 
som tillsammans river ner fascisters propaganda, eller om 
att demonstrera tillsammans med 10 000-tals antifascis-
ter, och gå enade mot fascism. 

Precis som då tror jag att många med mig, idag, känner 
sig rädda, förbannade och villiga att förändra. Fascismen 
är en våldsam och reaktionär rörelse, som aldrig kommer 
sluta slå mot sina motståndare. De kommer att fortsätta 
att försöka tysta oss socialister, feminister, invandrare 
och HBT-personer. Men den fascistiska rörelsen kommer 
alltid att möta motstånd. De senaste veckorna har vi visat 
hur många och starka vi är. Antifascister runt om i hela 
landet och framförallt här i Skåne har enats och står nu 
starkare än på väldigt länge. Kampen fortsätter – fascis-
men ska krossas!
skane@ungvanster.se

Vi är 700 medlemmar som vill bli fler. Socialister, feminister och antirasis-

ter. Dessutom miljövänner. 

Vi arbetar i större och mindre arbetsgrupper för att skapa en bättre 

värld. Du kan bidra med din tid, kunskaper och engagemang. Var med 

och utveckla vår politik, samtala med väljare eller använd dina praktiska 

kunskaper. Självklart kan du aktivera dig hos oss utan att bli medlem. El-

ler ”bara” vara stödmedlem. Det finns en plats för alla. 

Vi har lösningarna och idéerna. Vi är på frammarsch. Kom med!

Krönika  |  Vilma Bolding, ordf. Ung Vänster Skåne

Det är rätt att 
göra motstånd

Gilla oss på Facebook 

– sök på Vänsterpartiet Malmö

@malmovanstern

www.vmalmo.se

malmo@vansterpartiet.se

040-96 64 67

Det här är Vänsterpartiet Malmö

Bye, bye Reinfeldt!

Hallå där
Mirjam Katzin

Under Nordiskt Forum kommer 15 000 feminister 
till Malmö. Mirjam Katzin är koordinator för en 
feministisk festival som sker i anslutning till forumet.

Nordiskt Forum:  
15 000 feminister till Malmö

Vänsterns hus, Nobelvägen 51

Vårt hus är en levande mötesplats för med-

lemmar och aktivister. Huset innehåller mö-

tesrum, kontor, aktivistutrymmen, bibliotek 

och en bokhandel. Och en underbar trädgård.

Stadshuset, August Palms plats 1. I stadshuset 

hittar du våra parlamentarikers arbetsplatser.

12–15 juni kommer 15 000 feminister till Mal-
mö och den stora jämställdhetskonferensen 
Nordiskt Forum – New Action on Women’s 
Rights. Samtidigt arrangerar Malmö feminis-
tiska nätverk en alternativ feministisk festival 
på Moriskan och i Folkets park. Vänstern i 
Malmö ringde upp Mirjam Katzin som är ko-
ordinator för feministisk festival för att med 
några snabba frågor skaffa sig koll på läget. 
Vad är Nordiskt forum?

– Det är en stor jämställdhetskonferens 
som anordnas av svensk kvinnolobby och 
dess systerorganisationer i andra nordiska 
länder. Syftet är att det skall vara en mötes-
plats för den feministiska rörelsen, politiker, 
lobbyister, näringsliv och myndigheter där 
man kan diskutera vägarna framåt mot ett 
jämställt samhälle.
Varför anordnar Malmö feministiska nät-
verk en separat feministisk festival under 
forumet?

– Vi anser att det behövs ett komplement 
för de som är aktiva på gräsrotsnivå i den 
feministiska rörelsen, något som är gratis 
och centralt beläget. Vi håller med Nordiskt 
Forum om att de feministiska frågorna måste 
avancera, men vi menar att det måste ske på 
flera nivåer. Feministisk festival är inte tänkt 
som en protest utan som ett komplement till 
festivalen. 
Vad är det häftigaste med festivalen?

– Det finns en sån enorm bredd i arrang-
emangen. Det kommer finnas allt ifrån uku-
leleworkshop och terapisamtal om jobbiga 
gympaminnen till en stor paneldebatt om 
vad det innebär att bo jämställt och en stor 
partidebatt.
Varför ska jag gå på feministisk festival?

– Därför att feministisk festival kommer 
att vara den mest peppande händelsen under 
hela 2014 och det kommer bjuda på en liten 
glimt av den framtida feministiska utopin.
Vad får jag inte missa under festivalen?

– Dansa hela nätterna med andra feminister!
Vänsterpartiet Malmö stödjer den feminis-

tiska festivalen och deltar i partidebatten.
Ellika Sevelin

Det finns en 
sån enorm 
bredd i ar-
rangemangen.
Mirjam Katzin om utbudet 
på Feministisk festival.

Vänsterpartiet Malmö 

stödjer den feministiska 

festivalen och deltar i parti-

debatten.

Festivalen är gratis och 

öppen för alla intresserade. 

Besök den i Folkets park! 

För mer info se: www.
facebook.com/feministisk-
festival

Kontakta oss

vmalmo 25

Till 726 72
Skickat!

MeddelandeStöd Vänsterpartiet i valet 2014 
Skänk 25 kr till valinsamlingen genom att SMS:a vmalmo25 till 
nummer 72672. Vill du skänka mer? Byt ut 25 till 50, 100 eller 200. 
Pengarna dras från din telefonräkning. Tack för ditt bidrag.

En heldagskurs för dig som vill lära dig mer om Vänsterpar-
tiet Malmö. Vår politik, våra idéer och hur du kan engagera 
dig. Öppen för alla som vill in i matchen för en röd valseger.

Vänsterpartiet – så funkar det

Dagen är kostnadsfri – vi bjuder på 
lunch och fika. 
Anmälan malmo@vansterpartiet.se
Läs mer: vmalmo.se/safunkardet

11 maj kl. 9:00–15.00

1 maj

Enbart ett starkt Vänsterparti är garanten för 
en välfärd fri från privata vinstintressen och en 
regering utan borgare. 

Delta på 1 maj

Samla vänner, arbetskamrater, 

fotbollslaget och familjemed-

lemmar till Malmös största de-

monstration och musikfest.

Bli valaktivist för 
Vänsterpartiet
Dela flygblad, klistra kuvert, 

möt väljare i valstugan, sprid 

valsedlar. Uppträd och spela, 

cykla, fotografera och skriv. 

Uppgifterna är många och det 

finns en uppgift för alla. Mejla 

oss på malmo@vansterpartiet.

se så kontaktar vi dig.

Valskolor och  
valutbildnings-
kvällar
Skaffa argumenten & öva upp 

retoriken. Våra utbildningar är 

kostnadsfria. Mer information 

på www.vmalmo.se.

Skänk en  
krona eller två
Ge en SMS-gåva genom att 

skick vmalmo25 till 72672 (välj 

annan summa efter vmalmo 

– 50, 100 eller 200 – för att 

skänka mer).

Flagga rött – häng 
ut en banderoll
Första maj är vår dag. Häng ut 

röda tygstycken eller varför inte 

en banderoll från ditt fönster.

Aktivist i  
sociala medier
Slaget om politiken pågår över-

allt. Anmäl dig till vårt nätverk 

för aktivister i sociala medier på 

malmo@vansterpartiet.se.
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MAJ1
avslutning med musikfest i slottsparken vid 

stadsbiblioteket med bland annat 

vånna inget, behrang miri 
& pestens tid

dessutom kören reclaim with song, frukost på 
möllan, ansiktsmålning för barnen och mycket mer

INTE TILL SALU
     v ä l f ä r d  u t a n  v i n s t i n t r e s s e   

H U V U D T A L A R E

samling på möllevångstorget kl 11

MALMÖ

I  SAMARBETE MED

Vänsterpar t iet Vänsterpar t iet Ung Vänster


