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Richard Olsson ordförande Vänsterpartiet Malmö

Ledare Richard Olsson

Mamma frågade: ”Hur går det med jobb?
Får du så du klarar dig?”
Varje gång vi pratade i tele-

fon, många år efter jag flyttat
hemifrån och börjat frilansa,
återkom frågan. Inte för att
hon skulle kunna hjälpa mig
om jag behövde det. Utan för
att hon bar på en ständig oro.
Det är vad som händer med en
människa som levt på gränsen
i decennier.
Min mamma gick i en vanlig
”kvinnofälla” när jag föddes.
Som ensamstående tvingades
hon gå ner i tid på textilfabriken där hon jobbat hela sitt
liv. Lagen ger rätt till deltid
när man får barn, men inte
samma rätt till heltid igen. Så
deltidslönen satte gränserna
för hela vår tillvaro fram tills
dess att jag själv kunde börja
jobba i tonåren.
Jag återkommer ofta till min
mamma i mitt politiska engagemang. Det vore inte sant
att kalla henne min politiska
förebild – hon har aldrig själv
varit särskilt ”politisk”. Men
hon är mitt politiska ankare.
En påminnelse för mig som
hunnit en bit på klassresan.
När vi i vänstern nu gör oss
redo för att gå ut i demonstration på Internationella kvin-

Upp: V:s opinionssiffror
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nodagen den 8 mars är det
därför min mamma jag tänker
på. Parollen är ”Internationell solidaritet” och det finns
många kvinnor världen över
som lever under mycket sämre
omständigheter än svenska
arbetarkvinnor.
Men solidariteten ställer
inte förtryckta grupper mot
varandra. Den är en gemensam kamp som flyttar fram
allas positioner.
Vi kräver rätt till heltid i
Sverige, respekt för demokratin i Latinamerika och värdig
behandling av flyktingar längs
Europas sydkust samtidigt.
Vi som är vänster vet att
resurserna finns, även om de
just idag är koncentrerade
hos en liten mansdominerad
överklass.
Jag pratade med min
mamma igen häromveckan.
Än en gång pratade vi om min
arbetssituation. Jag hade just
blivit vald till ordförande i
Vänsterpartiet Malmö och
hon undrade hur jag skulle
hinna med det – ett volontärt
uppdrag som idag motsvarar
ungefär ett halvtidsarbete.
Även om det inte är några
problem för mig med mina

flexibla arbetstider och utan
egen familj är frågan befogad.
De flesta arbetarkvinnor, som
min mamma, hade haft väldigt
svårt att ta det uppdrag jag fått
och utföra det utan att bränna
ut sig. Det är ett stort problem
i ett feministiskt arbetarparti,
när de av oss som vår politik
utgår ifrån inte kan väljas till
ledare.
I det kapitalistiska samhället är förutsättningarna för
politiskt engagemang på
vänsterkanten uselt. Det finns
olika sätt att åtgärda det, men
i väntan på det ultimata målet
om kapitalismens upphävande
är det egentligen bara ett som
fungerar på riktigt. Det handlar om att dela på ansvar och
förändra själva uppdragen.
Vid sidan av min självklara
uppgift att samordna styrelsens arbete och föra vår partiförenings talan ser jag detta
som min främsta feministiska
uppgift som ordförande: Att
reformera uppdraget så att
partiföreningen nästa gång en
ny ordförande ska väljas ska
ha flera kvinnliga kandidater.
Vi ses på 8 mars och i kampanjen fram till dess!

Ner: Skånsk kulturskymning

” ... solidariteten ställer
inte förtryckta grupper
mot varandra. Den är en
gemensam kamp som
flyttar fram allas posi
tioner.”

Vi ses på: Barrikaderna på Internationella kvinnodagen
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Rosa Luxemburg
– den rödaste röda
”Jag var, jag är, jag förblir”
Ni slöa hantlangare! Er ”ordning” är byggd på lösan sand.
Redan i morgon skall revolutionen åter rasera den
och till er förskräckelse förkunna med klang av basuner:
jag var, jag är, jag blir!”
Så gav Rosa Luxemburg revolutionen

själv en röst i den kommunistiska tidningen, Die Rote Fahne, bara dagar innan
hon och Karl Liebknecht mötte sitt öde.
Det var januari 1919, arbetarnas revolution, Spartakistupproret, var tillintetgjord.
På gatorna i Berlin greps och besköts
tusentals arbetare. Kontrarevolutionen
var ett faktum och hon var fullständigt
rasande.
Socialdemokraterna, SPD, utmålade
Spartacusförbundet som syndabock för
revolutionen och kunde till slut på allvar
komma åt Rosa Luxemburg. Med sitt
revolutionära, internationalistiska tankegods, som argumenterade för demokratisk arbetarmakt underifrån, i opposition
mot det reformistiska SPD i samklang
med kapitalismen, var hon farlig.
”En socialistisk regering kan inte
införa socialism utan massornas aktiva
medverkan” skrev hon i en brevkorrespondens.

Frikårister på hotell Eden i Berlin.
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13 juni 1919 följde tusentals personer Rosa Luxemburg till hennes grav på socialisternas gravplats Zentralfriedhof Friedrichsfelde.

Morden och minnet
Det var de sista månaderna 1918, kriget
var över. Rosa Luxemburgs vän och möjligen kärlek, Hans Diefenbach, var stupad
i ett krig hon varit starkt emot, och snart
skulle också hon mista livet för sin livslånga passion, socialismen, demokratin
och revolutionen.
Luxemburg och Karl Liebknecht, en av
revolutionens ledare, jagades av polisen
och de gömde sig i lägenhet efter lägenhet i stan.
Men natten till den 15 januari 1919
utspelade sig ett sällsamt skådespel på
hotell Eden i Berlin. Först anlände Karl
Liebknecht eskorterad av vakter. Han
försvann in i en svit för att aldrig mer

bli sedd levande. Därefter kördes Rosa
Luxemburg fram och leddes av beväpnade
frikårister in genom entrén. Så ”förhördes” de och sköts till döds.
Rosa Luxemburgs kropp kastades i
Landwehrkanalen för att inte återfinnas
förrän den sista dagen i maj.
Bilder på det tusen- och åter tusenhövdade begravningsföljet till Zentralfriedhof Friedrichsfelde spreds över världen.
Sedan dess vallfärdar tiotusentals
människor till kyrkogården och täcker
gravarna med nejlikor söndagen innan 15
januari varje år. I år är det 100 år sedan
Luxemburg mördades.
– Manifestationen inleds klockan
08.30 med en kransnedläggning, säger
Menander Folkviljan

– Under DDR-tiden kunde det vara upp till
hundratusentals deltagare, men alla gillade
inte manifestationen, skolorna tvingade en att
gå. Efter Berlinmurens fall deltog fortfarande
150 000 människor i demon. Men i slutet av
1990-talet tog tokvänstern över och deltagar
antalet sjönk. Men nu stiger det igen. Vi var
nog omkring 20 000 i år, säger Henning Süssner Rubin.

Manifestation i Rosa Luxemburgs anda.

Motkrafterna skapade en
bild av en avhumaniserad
kvinna, ett monster, en
”judehora”.
Men hon underströk
aldrig att hon var kvinna.
Hon ville ha lika rättig
heter och ta plats på
riktigt.
Henning Süssner Rubin, historiker och
rektor på Kvarnby folkhögskola som växte
upp i Tyskland.

In i vår tid
Han och Skånedistriktets ordförande Ana
Süssner Rubin var två av 20-talet vänsterpartister och sympatisörer från Skåne
som hedrade 100-årsminnet på plats.
Studieresan avslutade höstens studier om
Rosa Luxemburg på Kvarnby folkhögskola
i Malmö med Nina Björks bok ”Drömmen
om det röda” som kurslitteratur.
– Det var verkligen en upplevelse. Vi
träffade massor av folk, det var slagord och
sång, säger Ana Süssner Rubin.
– Det var ett tillfälle när man lyfte huMenander Folkviljan

vudet ovanför dagspolitiken, och man drar
egna slutsatser av historien.
– Jag funderade på vad det innebär att
vara radikal. Rosa Luxemburg är modern,
relevant och en riktig klasskämpe som
påminner oss om våra mål, säger hon.
– Hon var en erkänd teoretiker, den enda
kvinnliga läraren på partiskolan, aktiv i
partitidningen, deltog i kongressutskott.
Det var inte många kvinnor som tog, eller
fick, den platsen, säger Henning Süssner
Rubin.

Skarp och stridbar i egen rätt
Rosalie Luxemburg föddes 5 mars 1871 i
Zamosc i Polen som då löd under rysk regim. 1873 flyttade familjen till Warszawa.
Den lilla Rosa fick en höftsjukdom som
gjorde henne halt för livet. Men familjen
var välbärgad, pappan var köpman, och
Rosa visade tidigt nyfikenhet för bildning
och ord. Och politik.
Hon var en god skribent och duktig
novellist, läste Marx och blev en förgrundsgestalt för den polska socialismens
framväxt kring sekelskiftet. Eftersökt av
hemliga polisen tvingades hon 1890 fly
till Zürich i Schweiz.

Hon läste nationalekonomi och naturvetenskap och doktorerade på Polens
industriella utveckling innan hon flyttade
till Berlin, där hon ingick skenäktenskap
för att bli tysk medborgare.
I Tyskland blev hon medlem i SPD, Tysklands socialdemokratiska parti. Där träffade
hon en omgift trebarnsfar och riksdags
ledamot för partiet, med tankar som liknade
hennes. Karl Liebknecht och hans fru
Sophie, ledande tysk feminist och politiker,
kom att stå Rosa Luxemburg nära hela livet.
Hon var en av sin tids, kanske alla
tiders, skarpaste politiska hjärnor. Fenomenal med orden och en av tidens största
talare
– Hon var en briljant tänkare och teoretiker, säger Henning Süssner Rubin.
– Hon hade glöd, kunde övertyga massorna och var helt orädd
Motkrafterna skapade en bild av en
avhumaniserad kvinna, ett monster, en
”judehora”.
– Men hon underströk aldrig att hon
var kvinna, säger han. Hon såg feminismen som ett liberalt projekt. Hon ville ha
lika rättigheter och ta plats på riktigt.
– Så hon stod där. I egen rätt.
5

”Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt, men det gäller att förändra den”.
Karl Marx

Tankegods
Hon var kritisk till både den reformistiska
socialdemokratin och den leninistiska
kommunismen, en övertygad internationalist och revolutionär. Benhård i sin
tro på arbetarens maktövertagande via
revolutionen utan inblandning av en politisk elit. Hon grundade aldrig någon egen
teori, hon trodde på en arbetarrörelse
byggd underifrån, var skeptisk till det
ryska elitpartiet och i ständig argumentation med Lenin.
Hon var demokrat och något av en
felande länk mellan revisionister och
revolutionärer. Som när Lenin förbjöd alla
oppositionella tidningar efter sin statskupp från vänster.
Det var hädiskt, menade Rosa Luxemburg. ”Frihet är alltid blott den annorlunda tänkandes frihet.”
”Utan allmänna val, ohämmad pressoch församlingsfrihet, fri kamp mellan
olika uppfattningar, dör livet i varje
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politisk institution” varnade hon.
Hon förkastade Bernsteins revisionistiska text om att revolutionen kanske inte var
så nödvändig, proletariatet kunde måhända
nöja sig med tillväxt och sociala reformer?
Embryot till klassisk socialdemokrati.

Ironin
När SPD bekände sig till nationalstaten
genom att rösta ja till krigskrediter, var
det i strid med det beslut som Andra Internationalen tog i Köpenhamn 1910, om att
medlemspartierna aldrig skulle strida mot
varandra. Det tände Rosa Luxemburg som
organiserade Spartacusförbundet för att
pressa på för ett revolutionärt parti. Rosa
Luxemburg dömdes till ett års fängelse.
Det blev inte sista gången. Vid tiden för
krigsslutet hade hon just släppts efter ett
fyraårigt fängelsestraff.
Breven från fängelset till vännen Hans
Diefenbach, vittnar om den romantiska,
kreativa och lekfulla novellisten i henne

som försökt överleva fängelsetillvaron.
Lika passionerad som i politiken, och lika
hängiven.
”Har Ni någon gång, en första frostig
höstmorgon hittat en liten humla liggande
på rygg i gräset alldeles stelfrusen, som
död, med de små benen indragna och
pälsen täckt med rimfrost?”
Och Rosa Luxemburg beskrev i brevet
hur hon som liten lade sig bredvid humlorna för att ”väcka dem till liv med den
varma andedräkten från min mun” tills de
vaknade och brummade iväg. Snart skulle
de två få brumma i varandras armar,
tänkte hon sig.
Men Hans Diefenbach dog i en granatattack i det där världskriget. Och Rosa
Luxemburg sköts av det socialdemokratiska parti som röstade ja till pengarna till
detsamma.
Ett sår som aldrig riktigt vill läka.
Maria Kållberg

Menander Folkviljan

Notiser
Kvinnovåld i
Brasilien
Fyra kvinnor om dagen mördas i Brasilien,
enligt den mellanstatliga organisationen
Organization of American States, OAS.
Ny lagstiftning, med särskilda rubriceringar
för mord på kvinnor har gjort det lättare
att få fram säker statistik om våldet, enligt
Margarette May som är ordförande i
OAS människorättsorgan IACHR. I landet
med 200 miljoner invånare finns sammanlagt 74 skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor.

Två av alla tiders röda tänkare, Clara Zetkin
och Rosa Luxemburg

Visste du att …
den Andra internationalen 1910, då Clara
Zetkin initierade den internationella kvinnodagen, ägde rum i Köpenhamns Folkets
hus, senare Ungdomshuset?
Ironiskt nog var det just dagarna kring 8
mars som just den byggnaden revs, efter
åratal av tvister, ockupationer och demonstrationer.
Huset stormades av polis, hundratals ungdomar greps, och natten till 6 mars 2007
revs byggnaden, trots fortsatta protester.
Den 9 mars möblerade ungdomar tomten
på ”Ground 69” och festade loss, innan
polisen spärrade av tomten igen.

Därför 8 mars
enligt Wikipedia
Ryska kvinnor firade sin första
kvinnodag sista söndagen i februari
1913, som en del av den fredsrörelse som fanns mot det kommande
kriget. Följande år hölls flera kvinnomöten 8 mars för att protestera
mot vad som skulle komma att bli
känt som första världskriget. År
1917, mot slutet av kriget, hade två
miljoner ryska soldater dött och folket svalt. Sista söndagen i februari
strejkade kvinnorna för ”bröd och
fred” vilket kom att bli startskottet
för februarirevolutionen 1917.Fyra
dagar senare avsattes tsaren och
en provisorisk regering tillsattes
som kom att ge kvinnor rösträtt.
Söndagen inträffade den 23 februari
enligt den julianska kalendern, vilket
är den 8 mars i den gregorianska
kalendern.
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Ny lagstiftning har
gjort det lättare att få
fram säker statistik
om våldet, enligt
Margarette May som
är ordförande i OAS
människorättsorgan
IACHR

Kvinnors
rättigheter i
Polen
attackerade

Fogelstad
gruppens gård
till salu
Lilla Ulfåsa, i Julita utanför Katrineholm, är
till salu för sju miljoner kronor, och svensk
kvinnorörelse har gjort försäljningen vida
känd. Fastigheten har under en period
varit i privat ägo, men det lär ska finnas
planer återigen göra den till ett centrum
för folkbildning och demokrati. I skrivande
stund är budgivningen i full gång.
Elisabeth Tamms säteri var centrum för
politiskt och kulturellt engagerade kvinnor
under första halvan av 1900-talet under
namnet Fogelstadgruppen. Elin Wägner
var en av de engagerade, och namnkunniga kvinnor som Siri Derkert, Selma
Lagerlöf och Moa Martinsson har vistats
där. Alexandra Kollontaj besökte säteriet
och hon skänkte en röd fana till centrat.

I Polen hotas kvinnors rättigheter och
säkerhet av regeringens hårda tag mot
organisationer och aktivister som arbetar
med dessa frågor, larmar människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW)
om. Det högerkonservativa regeringspartiet Lag och rättvisa (PIS) har sedan 2015
slagit ner mot kvinnorättsgrupper genom
razzior och minskade anslag, skriver TT.
Anställda på myndigheter som öppet stödjer kvinnorätten utsätts för utfrågningar
och hot om att mista sitt arbete.

Fogelstadgruppen stod bakom Kvinnliga Medborgarskolan, tidningen Tidevarvet och Frisinnade
kvinnors riksförbund, som 1931 blev Svenska
Kvinnors Vänsterförbund.
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8 mars 2019 i Malmö
Årets paroll för Internationella kvinnodagen i Malmö är Internationell solidaritet
– feminister världen över förena er!
Vi har ett EU-val framför oss och vi
i arrangörsgruppen vill med parollen
belysa hur lokala förutsättningar för den
feministiska rörelsen hänger ihop med en
större global feministisk kamp. Rasistiska
högerpartier vinner mark runt om i världen och kvinnors rättigheter attackeras på
en rad olika områden. Förra året släppte

den globala hjälporganisationen Oxfam en
rapport som visar att åtta män äger mer
än halva världens befolkning.
Vi vill under 8 mars 2019 visa på ett
motstånd mot hur nyliberalismen såväl
som den framväxande fascismen slår mot
kvinnor och feminismen.

Dagen till ära kommer att hyllas med en
stor demonstration och ett härligt efterhäng på Inkonst i Malmö. Vi kommer att
samlas kl 17.00 på Gustav Adolfs torg för
att lyssna till storslagna tal och kulturinslag innan demonstrationen bär av till
Möllevångstorget.
På Inkonst blir det panelsamtal med temat
”Hur enas vi mot fascismen i Europa” och
poesi av Nilofar Salimi och Hamdi Osma
från ”Ortens bästa poet 2018”. Kvällen
avslutas av Kör Utopi med kampfylld feministisk körsång.
Talare från Vänsterpartiet i år är Naza-

8 mars i Malmö
Demonstration
Talare: Nazanin
Sepehri och EmmaLina Johansson
Inkonst
Paneldebatt: Hur
enas vi mot fascismen i Europa?
Poesi och Kör Utopi

nin Sepehri och Emma-Lina Johansson.
Nazanin är politisk sekreterare för Vänsterpartiet i EU och arbetar som rådgivare
åt Malin Björk med fokus på flyktingpolitiska frågor. Emma-Lina Johansson
är Malmövänsterns kommunalråd, har
facklig erfarenhet och är en fena på arbetsmarknadspolitiska frågor. Emma-Lina
är feministisk aktivist och har tidigare år
varit drivande i organiseringen av Internationella kvinnodagen i Malmö.
Arrangörer för hela arrangemanget
är: Vänsterpartiet Malmö, Ung Vänster
Malmö, Feministiskt Initiativ Malmö,
Socialistiska vårdarbetare, Victor Jara
föreningen, Irakiska kulturföreningen,
ABF och Kvarnby Folkhögskola.
Lisa Claesson Vänsterpartiet Malmö, medlem i
arrangörsgruppen för 8 mars 2019.

8 mars 2019 i Skåne
Helsingborg

Lund

Ängelholm

Fest med tal, mat och musik
kl 17.00 i IF Metalls lokal,
Kaliforniegatan 3

Demonstration, samling
Stortorget kl 17.00, tal av bl a
Hanna Gunnarsson

Hässleholm

Malmö

Event från kl 17 i Folkets Hus med
trubadurer, föreläsning av Ulla
Wikander samt utställning och
försäljning av konst.

Torget kl 15-17, utdelning av
nejlikor och informationsmaterial

Demonstration samling på Gustav
Adolfs torg kl 17.00

Kristianstad

Simrishamn

Lilla torg kl. 17.30, tal och
kulturinslag

Utdelning av nejlikor
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Kvinnokamp då
och nu ...
1848 Ett konvent för kvinnors rättigheter i
Seneca Falls, USA blev startskott för organiserad kvinnorörelse i USA, som verkade för bland
annat rösträtt.
1893 Nya Zeeland inför kvinnlig rösträtt som
första land i världen. Australien följde efter
1902. Aboriginer fick dock inte allmän rösträtt
förrän 1962.
1897

Millicent Fawcett bildar National Union
of Women’s Suffrage.

1899

Fredrika Bremer-förbundet lämnar in
en petition om rösträtt till regeringen.

1906
1913

Finland inför kvinnlig rösträtt.
Norge inför kvinnlig rösträtt

1915 Danmark och Island (då danskt) inför
rösträtt för kvinnor
1909

Socialistiska partiet firar en nationell
kvinnodag

1910

Andra Internationalen, Köpenhamn,
Clara Zetkin lanserar idén om en internationell
kvinnodag som ska verka för kvinnlig rösträtt
och arbetsrätt.

”All the many brands of
suppression – racism,
sexism, heterosexism,
ageism, classism – are
historical; they have
not been always with
us. It was not ever thus.
And it’s not going to be
this way, come the
revolution.”
Clara Zetkin, född 5 juli 1857 i Wiederau
i Sachsen, död 20 juni 1933 i Moskva.
Aktiv i Tysklands socialdemokratiska parti
en av grundarna av Spartacusförbundet
och Kommunistpartiet.

Menander Folkviljan

1911 19 mars, kvinnodagen firas i fyra länder: Danmark, Schweiz, Tyskland och Österrike
och samlar över en miljon människor under
paroller som rösträtt, rätt att kunna tillträda offentliga ämbeten och bättre arbetsrättigheter.
1912 Sverige börjar fira kvinnodagen men
ännu inte just den 8 mars, med krav på kvinnlig rösträtt.
1913

Ryska kvinnor firar kvinnodagen sista
söndagen i februari. Den utgör en del av fredsrörelsen mot det kommande kriget.

1914

1979

Kvinnokonventionen om avskaffande
av diskriminering av kvinnor (CEDAW) antogs
av FN:s generalförsamling och trädde i kraft
i Sverige 1981. FN:s medlemsstater Iran,
Somalia, Sydsudan, Sudan och Tonga har
vare sig signerat, ratificerat eller anslutit sig till
konventionen. Palau och USA har signerat men
inte ratificerat konventionen.

1980

Vigdís Finnbogadóttir, Island, blir världens första folkvalda kvinnliga president.

1984 Liechtenstein var sist i Europa med att
införa kvinnlig rösträtt på nationell nivå.

Flera kvinnomöten hålls den 8 mars för
att protestera mot vad som skulle kallas första
världskriget.

2000 13 procent. Det var andelen kvinnlig
representation i parlamenten globalt.

1917

23 februari strejkar kvinnorna för ”bröd
och fred”. Två miljoner ryska soldater hade
dött och folket svalt. Strejken blev startskott
för februarirevolutionen. Tsaren avsattes och
en provisorisk regering gav kvinnor rösträtt. Datumet 23 februari i juliansk kalender motsvarar
8 mars i den gregorianska.

2015

1919

24 maj, drivs kvinnlig rösträtt igenom i
den svenska riksdagen och 1921 hålls första
valet med kvinnligt deltagande.

skådespelerskan Alyssa Milano för att lyfta
fram hur omfattande sexuella trakasserier mot
kvinnor är.

1921 På den andra internationella kommunistiska kvinnokonferensen i Moskva föreslogs
att den internationella kvinnodagen skulle
inträffa den 8 mars till minne av händelserna
vid februarirevolutionen i Ryssland.

2018 Rwanda har fler kvinnor än män i sitt
parlament, 61 procent. Tillsammans med
Bolivia det enda landet med högre kvinnlig
representation.

1945

I ett internationellt avtal fastslås att
jämställdhet mellan män och kvinnor är en
grundläggande mänsklig rättighet.

1972

arrangerade Svenska kvinnors vänsterförbund och Grupp 8 aktiviteter på internationella kvinnodagen. Dagen hade då fört en
tynande tillvaro i västvärlden i flera decennier.

1975 FN:s första världskonferens om kvinnor
hålls i Mexiko City. Internationella kvinnodagen
den 8 mars blir FN-dag. Ett årtionde inom FN
med kvinnofokus utlyses.
1977

FN:s resolution om firandet av en
internationell kvinnodag 8 mars klubbas.

Saudiarabien sista landet ut att införa
kvinnlig rösträtt.

2017

23 procent. Det var andelen kvinnlig
representation i parlamenten globalt. (Källa:
UNWOMEN)

2017 #metoo skapades i sociala medier av

2019

Klockslaget i år är 16.06. Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 11,3 procent i
Sverige. Män får betalt för hela sin arbetsdag,
klockan 8-17, medan kvinnor jobbar gratis
efter kl. 16:06, varje dag. Bakom kampanjen
står flera politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnoorganisationer. Sedan
starten för sex år sedan har klockslaget flyttats
fram från 15:51 till 16:06, 2,14 minuter per
år. Det innebär jämställda löner år 2044.

2019

Enligt World Economic Report, som
tittar på indikatorer som utbildning, hälsa,
politik, arbete och ekonomi, ökar gapet mellan
män och kvinnor. Det kommer att ta 100 år för
kvinnor att komma ifatt. 2016 var den siffran
86. Kampen fortsätter.
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Vi måste bygga
motståndet
tillsammans !
Malin Björk blev känd för allmänheten när hon under
valrörelsen 2014 reste sig upp på ett flygplan och förhindrade utvisningen av småbarnspappan Ghader. Samma år
valdes hon in i EU-parlamentet för Vänsterpartiet efter att tidigare vunnit med två röster
över valberedningens toppförslag till
EU-listan, Micke Gustafsson.
I EU-parlamentet har hon kämpat
för feministiska frågor som aborträtt
och sexköpslagen. Nu är Malin Björk i
Malmö och Folkviljan har fått en
pratstund med henne.
Vi träffas en söndagskväll på ABF-huset

i Malmö där Malin nyligen föreläst för en
fullproppad sal. Hon berättar om hur allt
började, om uppväxten i Göteborg och hur
hennes mamma inspirerade henne.
– Min mamma var feminist. Hon var
inte aktiv i någon rörelse eller så men hon
sa alltid kloka saker om vad det innebär
att vara kvinna, om vikten av att satsa på
jobb och försörja sig själv. Hon var väldigt
tydlig med det.
Under gymnasietiden fick Malin upp
ögonen för en feminism som hon menar
10

hade svaren på alla de där frågorna om
kvinnligt och manligt och den över och
underordning som följer med det. När
hon så småningom studerade på Göteborgs universitet började hon även att
organisera sig feministiskt.
– Jag gick med i en feministgrupp och
vi ordnade caféer, debatter och tog fram
förslag för att bekämpa sexuella trakasserier på Göteborgs universitet för första
gången någonsin.
Genom feministgruppen fick hon nys
om en praktikplats i Bryssel och i slutet

av 1990-talet började Malin att arbeta för
den feministiska organisationen Européen Womens Lobby, med säte i Bryssel.
År 2009 blev hon rådgivare inne i parlamentet för Vänsterpartiets dåvarande EUparlamentariker Eva-Britt Svensson som
hon arbetade mycket ihop med i Europaparlamentets jämställdhetsutskott. Idag
är Malin Björk vänstergruppens samordnare inom utskottet.
– Jämställdhetsutskottet är alltid under
attack. Antingen vill de lägga ner det eller så vill de mainstreama in det i andra
grejer. Men jämställdhetsutskottet är en
extremt viktig plattform för feministisk
mobilisering i EU-parlamentet.
I jämställdhetsutskottet har hon
bland annat bedrivit motstånd mot EU:s
åtstramningspolitik, arbetat för ekonomisk rättvisa och rätten till sexuell och
reproduktiv hälsa. Hon har även likt sina
företrädare tagit striden för rätten till
frihet från våld och arbetat mot sexuella
trakasserier.
– Det är väldigt tydligt att högernationalisterna vill ha en helt annan ordning.
De vill ha en ordning där kvinnor är
underordnade män och där vi inte får lov
Menander Folkviljan

EU-feminism | Malin Björk

att bestämma över våra egna kroppar.
Därför är kampen för sexuella rättigheter,
aborträtt och kampen mot
sexualiserat våld grundläggande för
att vi ska kunna uppnå frihet och inte
begränsa våra liv.
Hon berättar om ett hot från en välorganiserad höger där högernationalister,
högerkonservativa och hela mainstreamhögern ingår.
– För oss vänsterfeminister kan inte
motståndet bedrivas utan antirasismen
och kampen för jämlikhet. Men feminismen är också central som pelare i det
arbetet. Vi kommer inte att kunna mota
tillbaka högernationalismen utan feminismen. Vi måste bygga motståndet ihop.
Feminismen, antirasismen och kampen
för jämlikhet.
När jag lyfter att temat för 8 mars i
Malmö är Internationell solidaritet berättar Malin om den feministiska solidaritetsrörelse som gått ut på gator och torg
och manifesterat för aborträtten när den
hotats på olika platser i världen. Hon
talar om Internationell solidaritet som ett
helhetsbegrepp som inbegriper allt från
handelspolitik, vapenexport, klimatförändringar och kvinnors situation på flykt.
Hon framhäver även sexköpslagen som
viktig när det gäller Internationell solidaritet. Malin Björk driver frågan om att
Menander Folkviljan

”Vi kommer inte att
kunna mota tillbaka
högernationalismen
utan feminismen.
Vi måste bygga mot
ståndet ihop.
Feminismen, anti
rasismen och kampen
för jämlikhet.”
sexköpslagen ska spridas till andra länder
och att sexköp utomlands ska kriminalseriernas. Hon berättar om hur kvinnor
från utomeuropeiska länder utnyttjas på
bordeller i Europa.
– Det är fan helt oacceptabelt att europeiska bordeller ska fyllas av kvinnor
från olika delar av världen för europeiska
köpare.
Malin berättar att hon har en antimilitaristisk ådra som hon bär med sig sedan
tidigt 2000-tal då hon träffade feminister
från forna Jugoslavien som stått upp mot
militariseringen och kriget på Balkan
under tidigt 1990-tal.
– Det där modet de hade, det påverkade
mig. Den feministiska rörelsen är en stark

motkraft mot militärindustrin, krigspolitiken och upprustningsindustrin.
Om det är något som lyser igenom
Malin så är det rörelse. Innan hon reste
sig upp på flyget 2014 hade hon nyligen
deltagit i en manifestation mot utvisningar.
I parlamentet har hon verkat för att
öppna upp och bjuda in aktivister.
– Nu ska vi snart ha en samling mot högerextremism där aktivister är inbjudna.
Vi har tidigare bjudit in polska aktivister
från black protest som tog över och gjorde aktioner inne i parlamentet. Jag tror att
det är oerhört viktigt att inte hamna i en
stängd liten bubbla. Men det är inte bara
viktigt att bjuda in. Det är också väldigt
viktigt att vi parlamentariker är ute i verkligheten och möter rörelser. Därför tycker
jag att man ska vara parlamentariker och
aktivist, kunde man klona sig skulle man
kunna göra mycket mer av båda.
Vi avslutar vårt möte med att snacka
lite hopp och det är just rörelser som ger
Malin hopp.
– När man är ute och ser konkret solidaritetspolitik, allt engagemang och all
kamplust. Då ska jag som parlamentariker
kanalisera det till politiska beslut som kan
ge ännu mer kraft till de rörelserna.
Text Lisa Claesson
Foto Amalia Bartholdson
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Ny rapport om bostadsojämlikhet

”Vi är svikna
av ofärdssamhället”
Trebarnsmamman separerar från sin man och hamnar utanför
bostadsmarknaden. Det tar tre år innan hon kommer in i den igen.
”Socialen kunde inte hjälpa mig trots att jag hade en bebis”,
berättar hon.
Kvinnan är en av de 49 personer som

intervjuas i rapporten ”Bostadsojämlikhet
– röster om bostadsnöden” som kom ut i
januari i år.
– För den som har god ekonomi finns
det ingen bostadsbrist, inte i förhållande
till allt som byggs, säger rapportförfattaren Carina Listerborn, professor i
stadsbyggnad vid Institutionen för urbana
studier vid Malmö universitet.
Men för unga människor, nyanlända,
sjuka och personer med låga inkomster
råder det brist – brist på de ekonomiska
resurser som hyresvärdarna ställer som
krav. Kvinnan som inte kunde få någon
hjälp av socialen erbjöds bara ett hotellboende.
”… för min bebis är två månaders
hotellboende så lång tid”, berättar hon. ”I
stället flyttade jag till en vän och vidare till
en annan och så vidare. Sen hittade jag en
lägenhet på 16 kvadratmeter. / … / Satte
man madrassen på golvet så hade man
täckt allt.”

Hjälp från vänner
En vän eller en släkting tycks vara den bostadslöses enda vän när bostadsnöden är
som störst. Det återkommer i berättelse
efter berättelse i Listerborns undersökning.
”Man får hjälpas åt. Utan kompisar
hade jag sovit ute”, säger en tjugoårig
kvinna: ”Vi är svikna av ofärdssamhället.”
– Man kan inte välja att inte bo, säger
Carina Listerborn. Men de hårda kraven
från hyresvärdarna har skapat ett prekariat även på bostadsmarknaden.
Vikande efterfrågan har nu fått fram12

trädande företrädare för branschen att
hävda att marknaden är mättad. Men i
själva verket, skriver Listerborn, fruktar
hyresvärdar, banker och byggbolag att billiga hyresrätter ska leda till fallande priser
och lägre vinster.
Boendet har blivit en marknad, bostaden en bytesvara.

Kommunala byggbolag
Sverige har i dag en mindre andel hyresrätter än länder som Tyskland och Österrike. I
Malmö och andra städer har Vänsterpartiet
och enskilda socialdemokrater föreslagit
att kommunen startar kommunala byggbolag som ser till samhällsnytta snarare
än vinstbehov. Ett sådant finns redan i
Göteborg, Framtiden Byggutveckling, med
ett tiotal pågående projekt.
– Det är en intressant idé, kommenterar Carina Listerborn. I dag dominerar
de stora byggbolagen. De små har ingen
chans.
Och den mättade marknaden mättar
inte den bostadslöse:
”Jag bor med min mormor. Min mamma
blev vräkt.” (Man, 26 år.)
Lägenhetsägaren ”kommer varje måndag och tar pengarna. Så det kan hända
att han när som helst ber oss flytta ut.”
Ibland ber han om 200 kronor till. ”Vi
säger inte emot utan går med på det. För
det är jättesvårt att söka lägenhet igen och
flytta.” (Man, 31 år.)
Bestraffa svarta köpare
– Alla dessa bostadslösa saknar någon
som företräder dem, påpekar Carina

5 miljarder

betalas årligen ut i bostadsbidrag

50 miljarder

får de som gör ränteavdrag

10,6 miljarder

går till den rikaste tiondelen
(källa:SCB)

3,5 gånger

har strukturell hemlöshet ökat i
Malmö sedan 2009

1 210 individer

har inte råd med de hyror som
marknaden erbjuder

580 personer

är hemlösa av sociala skäl
(källa: Malmö stad)

20 000 malmöbor

har inte råd att köpa en nybyggd
bostadsrätt

15 000 av dem

klarar inte ens detta i det
befintliga beståndet

8 000

bostäder saknas
(källa: Malmö stad)

Menander Folkviljan

Bra boende för alla:
• Kraftig utbyggnad av
hyresrätter.
Kockums förvandlas till
Varvsstaden, fylld med
bostäder för dem som
har råd. Med sin rapport
visar Carina Listerborn att
bostadsbrist borde stavas
bostadsojämlikhet.

Listerborn. Och vi talar om en desperat
grupp som man till och med vill straffa om de
tvingas att hyra svart. Det är absurt!
Det är sedan länge olagligt att hyra ut sin
bostad svart. Regeringen föreslog i somras en
lagändring om att även köparen kan dömas
till fängelse. Många applåderar förslaget,
bland dem Hyresgästföreningen.
– Samhället måste markera att så här gör
man inte, sa Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder till tidningen Botkyrka
Direkt när utredningen la sitt förslag hösten
2017.
Så vem företräder de bostadslösa?
– De har bara stöd från släkt och vänner. I
övrigt är vi tillbaks till tiden för första världskriget då hyresvärdarna styrde oinskränkt,
säger Carina Listerborn.

Bostaden som social rättighet
Den samlade arbetarrörelsen, bland dem
Hyresgästföreningen och HSB, tog konflikten då. Under ett antal decennier som följde
betraktades bostaden som en social rättighet.
Det började med barnrikehusen på 30-talet,
och i 40-talets Malmö reserverade staden
fyra lägenheter per ny bostadsrättsfastighet
åt familjer med svaga inkomster.
Under efterkrigstiden tog allmännyttan
över, och med miljonprogrammet 196574 nådde den sociala bostadspolitiken sin
kulmen.
1968 tog regeringen bort vinsttaket vid
försäljning av bostadsrätter, trots varningar
för ockerpriser. Bildt-regeringen avskaffade
byggsubventionerna. Reinfeldt införde presumtionshyror – hyran för varje ny hyreslägenhet ska täcka produktionskostnaden. Och
Menander Folkviljan

• Fler samlingslokaler för
rikare kulturliv.
• Kommunalt ägande av
marken för en demokra
tisk stadsplanering.
i årets m-kd-budget är stödet för att bygga
i mindre attraktiva områden borttaget (se
Folkviljan 4 2017).
– I dag är endast 35 procent av våra lägenheter hyresrätter, och svenskarna är de mest
skuldsatta i hela västvärlden, berättar Carina
Listerborn.
Och vad drömmer de bostadslösa om?

”En billig hyresrätt”
”Fler små hyresrätter. /... / … det har blivit
alltmer bostadsrätter och alltmer större lägenheter och det är villor och det blir radhus
men det blir inga små lägenheter längre.”
(Kvinna, 29 år.)
”Så önskar jag att det fanns någon som
satsade på billiga hyresrätter någon gång.
Och bygga fler lägenheter och sänka kraven.
Många krav de har är rent absurda. Bara för
att du har invandrarbakgrund så kan de hitta
på nya krav. / … / Många är rasister rent ut
sagt”. (Kvinna, 21 år.)
– I Malmö är MKB en av få hyresvärdar
som accepterar försörjningsstöd, säger
Carina Listerborn. Men sedan lagändringen
2011 tvingas även allmännyttan att gå med
vinst.
Gamla tiders ideal känns avlägsna. Marknaden har tagit över.
– Det är inte för inte som vår nya bostadsminister, Per Bolund, sorterar under finansdepartementet.

• Kommunen ska bilda eget
byggbolag.
• MKB:s vinster till
hyresgästerna.
• Fler gruppbostäder och
kollektivhus.
• Samlokalisera boende
med skolor och förskolor.
• Fler boendeformer
för gamla.
• Hyresnivåer för vanliga
löntagare.
• Nej till lyxrenoveringar.

(Ur V Malmös bostadspolitiska program,
http:/www.malmo.se/bra-boende-alla/)

Text och bild Per Längby

13

Vänsterpartiet Skåne | Internfeministiskt arbete

Praktik med
genusinriktning
Under hösten 2018 genomförde Alexander Marfavi, vänster
partist och student på genusvetenskapliga institutionen i Lund,
sin praktik hos Vänsterpartiet Skåne. Utifrån sina genusvetenskapliga studier och det han sett av partidistriktets arbete under
praktiken har Alexander många tankar kring hur arbetet för att
stärka kvinnorna i organisationen, det partiet kallar sitt intern
feministiska arbete, kan utvecklas ytterligare.
– Vem är Alexander Marfavi?
Jag är 30 år gammal och bor nu tillsammans med fru, katt och hund i Svalöv efter
en tid i Norrland där jag läste på Samhällsvetarprogrammet vid Umeå Universitet
och tog en kandidatexamen i genusvetenskap. Idag läser jag en masterutbildning
via Lunds Universitet i genus, migration
och social rättvisa. Jag är mycket intresserad av att skapa musik och spendera
mycket tid i skogen där jag tillsammans
med min fru kan fiska och njuta av lugnet.

– Hur kom det sig att du blev
vänsterpartist?
Det var i samband med valet 2014 jag
verkligen fick upp intresset för politik. Jag
blev skrämd över att Sverigedemokraterna
blev tredje största parti och kände att jag
ville vara med och göra skillnad. Jag valde
att gå med i Vänsterpartiet då jag anser det
vara det parti som har tydligast genusperspektiv i sin politik samtidigt som
Vänsterpartiet står upp för allas lika värde
och är det parti som tydligast och mest
konsekvent står upp mot rasismen.
– Vilka förväntningar hade du
inför din praktik?
Jag kände redan vid mitt första besök hos
partidistriktet att jag var angelägen om att
14

få ha min praktik där. Redan från början
var det tydligt att min praktik skulle vara
kopplad till partiets internfeministiska
arbete och jag såg fram mot att se hur
kunskaper i genusteori kan tillämpas i
partiets verksamhet. Jag räknade också
med att kunna bidra en hel del utifrån de
kunskaper mina studier gett. Sedan var
det extra spännande att arbeta i partiet i
ett läge där valet gått bra och nya medlemmar strömmar till partiet. Jag såg en chans
att vara med och påverka uppläggningen
av feministiska studier för nya i partiet.

– Hur blev det då?
I mycket uppfylldes mina förväntningar.
Jag är på hela taget mycket nöjd med
praktiken. Det mesta av mina arbetsuppgifter har kretsat kring internfeminismen.
Jag har gått igenom och gett synpunkter
på partiets internfeministiska handbok
och partidistriktets feministiska handlingsplan. Vidare har jag varit feministisk
observatör på flera möten, bland annat
partidistriktets höstkonferens, och lämnat
skriftliga rapporter om observationerna.
Efter höstkonferensen genomförde jag
också en enkätundersökning riktad till
ombuden. Jag har deltagit i partidistriktets
feministiska arbetsgrupp, tagit fram flera
diskussionsunderlag till distriktsstyrel-

sen, sammanställt en litteraturlista för
partidistriktets feministiska studier och
författat en praktikrapport. om Vänsterpartiet Skånes internfeministiska arbete.

– Vilka slutsatser har du dragit
under allt detta arbete? Hur mår
partiet utifrån ett internfeminis
tiskt perspektiv?
Mycket är bra. Det bedrivs ett medvetet arbete som ges hög prioritet för att
motverka i stor utsträckning omedvetna
beteenden som håller tillbaka kvinnor. Jag
har ofta suttit på möten där det varit en
bra fördelning mellan kvinnor och män
och där diskussionerna varit respektfulla.
Jag har ibland sett exempel på hur kvinnor
först inte känt sig bekväma med att dela
med sig av tankar, men i dessa sammanhang, bland annat i regionfullmäktigegruppen, har jag också sett vad kvinnligt
ledarskap i gruppen kan betyda för att få
andra kvinnor att känna sig säkra och bli
uppmuntrade att delta. I regionfullmäktige såg jag också hur en god stämning och
medvetet stöd till kvinnorna i gruppen
bidrar till att Vänsterpartiets kvinnor kan
agera oerhört starkt gentemot manliga
företrädare från andra partier.
Bland det positiva jag sett är också att
många i Vänsterpartiet bedriver feminisMenander Folkviljan

”Det som jag var lite
oförberedd på är att jag
också mötte en del, inte
så många men de finns,
som ifrågasätter inter
feminismen och t ex i en
kätsvar säger att de inte
kallar sig feminister och
tycker att kvinno- och
mansträffar på partiets
konferenser är menings
lösa.”

– Något du saknar i partiets
feministiska arbete?
Jag saknar en diskussion om det s k
intersektionalitetsperspektivet, hur maktordningar utifrån bland annat kön, ras
och klass samverkar. Det skulle kunna ge
partiet ett bredare perspektiv på företeelser i samhället där man bland annat tittar
på skillnader i olika kvinnors livsvillkor.
Partiet skulle kunna ha nytta av att studera
en teoretiker som Kimberle Crenshaw som
använder intersektionalitetsperspektivet
för att utveckla en feministisk kritik som
inkluderar fler kvinnor än vita.

tiskt arbete även utanför partisammangang på jobbet, i sina hem och så vidare.
Dock är det mer kvinnor än män som gör
detta, att döma av min enkätundersökning
från höstkonferensen.
Det som jag var lite oförberedd på är att
jag också mötte en del, inte så många men
de finns, som ifrågasätter interfeminismen och t ex i enkätsvar säger att de inte
kallar sig feminister och tycker att kvinnooch mansträffar på partiets konferenser
är meningslösa. Detta visar, menar jag,
att partiet fortfarande har en del att jobba
med. Det största ansvaret för att få en del
män att ändra sin inställning ligger hos
Menander Folkviljan

männen i partiet. Ett exempel på hur män
kan ta ansvar är att om någon sitter och
suckar och stör under en mansträff kan
andra män reagera och ifrågasätta.
Överhuvudtaget behöver mansträffarna i samband med partikonferenserna
utvecklas – de fungerar inte lika bra som
kvinnoträffarna idag. Ett sätt kan vara
att använda sig av rollspel där deltagarna
får lappar med olika manus att spela
mot varandra. Detta kan ge en förståelse
för hur kvinnor upplever olika typer av
bemötande. Att diskutera och analysera
utvalda videoklipp utifrån ett feministiskt
perspektiv kan vara ett annat sätt.

– Har du fler idéer?
Jag skulle vilja se mer feministiska studier
på lokal nivå, i partiföreningarna. Sedan
skulle jag vilja att partiet kräver att alla
pariföreningar har en eller två feministiskt ansvariga. Deras roll skulle vara att
få igång diskussioner i feministiska frågor
och tillrättavisa oönskat beteende.
En annan tanke jag har är att alla nya
medlemmar borde få ett exemplar av den
internfeministiska handboken som välkomstgåva. Det blir ett sätt att visa hur viktiga dessa frågor är för partiet.
Text Olof Norborg
Foto Jonas Forsberg
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Britta Berg
1931–2019

Den som vill läsa ytterligare om Britta kan gå
till partiets jubileumsbok
Ett kollektiv av röster
(Leopard Förlag 2017)
sid 186 där Sara Svensson
intervjuar Britta Berg.
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Den 22 januari avled Britta Berg, 87 år gammal. Britta
var vid sin död ordförande i Vänsterpartiet Tomelilla.
Hon har i många decennier arbetat för och företrätt
Vänsterpartiet på såväl lokal, regional som central
nivå. Ett av hennes många tidigare uppdrag var som
distriktsordförande för Vänsterpartiet Skåne.
Här intill tecknas Brittas porträtt dels av Vänsterpartiet
Tomelilla genom vännen Mona Nihlén och dels av en
annan vän, Margareta Hagstad från Brittas tidigare
partiförening Simrishamn.

Menander Folkviljan

Vi minns Britta Berg
En politisk kämpe har gått ur tiden.

Britta Berg, vår nestor, politiska kompass och kunskapsbank i Vänsterpartiet
i Tomelilla, somnade in lugnt och stilla
efter en tids sjukdom på äldreboendet
Norrevång i Skåne Tranås. Att det var just
Norrevång, ett av två kommunalt drivna
äldreboenden i Tomelilla, som fick ta hand
om Britta efter att hon ansågs färdigvårdad på sjukhuset, kan ses som Guds försyn
(även om Britta inte var troende!); Britta
var en övertygad motståndare mot att sälja
ut välfärden till privata intressen.
Britta föddes 1931 i Motala i Östergötland. I början av 1960-talet flyttade hon
till Väddö norr om Stockholm, och några
år senare hamnade hon i Hemse på södra
Gotland där hon fick arbete som lärare på
Gotlands Folkhögskola; där stannade hon
i tio år. Det var också här hon träffade B-O,
som hon sen komma att dela resten av
hans liv med, B-O avled 2009.
Det var på Gotland hennes politiska engagemang tog fart på allvar, hon blev medlem i Vpk och var med och startade partiets
lokalförening på Gotland 1976. Strax
efter det flyttade Britta och B-O till Skåne,
närmare bestämt Östra Ingelstad. Hon kom
att stanna på Österlen resten av livet, bland
annat blev hon för många en känd profil på
Österlens Folkhögskola i Tomelilla.

Min första kontakt med Britta var för 18
år sedan. Skåne lockade och i Simrishamn

hamnade jag. Vänsterpartister finns väl
överallt tänkte jag och tog kontakt med
den lokala partiföreningen. Det dröjde
inte många dagar innan jag i brevlådan
fann en verksamhetsberättelse som skiljde
sig från allt annat jag sett. Allt som hänt
förra året var fullödigt dokumenterat,
tidningsutklipp, bilder, politik osv. Detta
är en fungerande partiförening tänkte
jag, och det skulle visa sig att jag hade helt
rätt. Inte lång tid därefter, då jag besökte
mitt första veckomöte, träffade jag själen
bakom detta. En äldre kvinna som var
vänligheten, omtänksamheten själv. Men
hon hade också en sida som snart visade

Menander Folkviljan

Britta var hela sitt liv en övertygad
socialist på vänsterkanten. Hon värnade
om de som hade det svårast i samhället,
och hon brann för frågor som solidaritet,
jämlikhet, kvinnors rättigheter, miljö och
ett socialistiskt samhälle som gav alla
samma chans.
Med flytten till Österlen följde också
ytterligare ökat politiskt engagemang, och
senare även politiska uppdrag, först i Simrishamns kommun och de sista åren som
ordförande i partiföreningen i Tomelilla.
Första kommunpolitiska uppdraget i Simrishamn blev att ta över den ersättarplats
i kulturnämnden som blivit ledig efter att
Gudrun Schyman flyttat till Stockholm.
Under åren har hon suttit på alla nivåer
för Vänsterpartiet i kommunala verksamheter i Simrishamn och Tomelilla. Hon var
i många år ledamot, och även ordförande
en tid, i distriktsstyrelsen och hon har haft
politiska uppdrag i partistyrelsen, i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen och i
Region Skåne.
Britta var påläst. Det var svårt för
politiska motståndare att debattera med
henne, hon var alltid väl inläst på de frågor
hon ville lyfta fram. Men hon var samtidigt ödmjuk, politiska rallarsvingar var
inte hennes metod; saklighet och fakta var
hennes vapen i debatterna. Detta väckte

sig. Politiskt visste hon vad hon stod för
och det kunde ingen rubba. Veckomötena
var hennes skapelse, som fortfarande
existerar.
Britta tog ansvar och fick därför också
ansvar. Hon har suttit på alla nivåer i partiet och den kommunala verksamheten.
I distriktsstyrelsen många år, även som
ordförande, i partistyrelsen, i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen, i Region
Skåne. Alla visste att när Britta blev vald
till ett uppdrag så sköttes det.
Fortfarande idag, när man möter politiker från andra partier i Simrishamn, som
kommer ihåg Britta, säger de med beundran och respekt i rösten – Britta, hon var
alltid den mest pålästa.

respekt och beundran.
Till Vänsterpartiet i Tomelilla kom Britta 2010; hon valdes till partiföreningens
ordförande året därpå, ett uppdrag hon
behöll till slutet. I ett allt kärvare politiskt
klimat fortsatte hon oförtrutet att driva
sina hjärtefrågor i det politiska spelet.
Hon var en obotlig optimist, motgångar
fick henne bara mer övertygad och hon
slipade lite mer på sina argument.
De sista två somrarna åkte Britta och
jag ofta till Gyllebosjön, som hon älskade,
för att bada och prata. Vi hade långa fina
samtal om livet medan vi satt och torkade
efter doppet i sjön. Så sent som bara några
dagar innan hon somnade in talade vi om
att fortsätta med det nu i sommar.
Britta lämnar ett stort tomrum efter sig,
både på ett politiskt och ett personligt plan.
Vi saknar henne oerhört, och även hennes
politiska motståndare är bedrövade över att
hon inte längre finns ibland oss.
Den som vill hedra Brittas minne gör
det allra bäst genom att stödja Fristadsfonden, som låg henne mycket varmt om
hjärtat, och som hon själv stödde regelbundet.
Mona Nihlén
för Vänsterpartiet Tomelilla

Vårt umgänge utspelade sig mycket i
Brittas bil. Ofta en bil som inte hade så
lång tid kvar. Hon gillade att jag satt som
passagerare, dels ville hon själv köra,
dels protesterade jag inte emot att hon
rökte. Under trycket av sina barn slutade
hon röka när hon fyllde 80. De ställde
ultimatum.
Men Britta var naturligtvis inte bara
en politisk människa. Hon var bildad och
kunnig. Det var därför som hon inte hade
någon TV. Det fanns viktigare saker att
ägna sig åt. Hon brydde sig om oss alla. Vi
är många, många som kommer att sakna
henne.
Margareta Hagstad
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Utbilda dig
parlamentariskt
Under 2019 gör Vänsterpartiet i Skåne en satsning på utbildning och erfarenhetsutbyte för alla vänsterns nyvalda parlamentariker runt om i region
och kommuner. Flera namnkunniga vänsterpartister från olika nivåer i partiet kommer att delta i utbildningsserien. Detta vill man inte missa!
Sara Svensson är en av de som är med
och organiserar utbildningarna. Vi på
Menanderredaktionen blev nyfikna på
varför utbildningarna sker just nu och hur
upplägget kommer att se ut? Sara lyfter
fram att en stor anledning är att vi precis
har haft ett val och fått in många nya medlemmar i både fullmäktigeförsamlingar
och olika typer av nämnder. Dessutom
har vi andra medlemmar som vill lära sig
mer om det parlamentariska arbetet, utan
att ha uppdrag själva idag. Utbildningen
omfattar tre heldagar och anledningen
är att det finns mycket att diskutera och
lära sig, för att driva på för en riktigt vass
systemkritik vänsterpolitik. Vi har också
tidigare erfarenheter som säger att det är
klokt att lägga träffarna med lite mellanrum så att deltagare hinner pröva det som
diskuterats och sedan kan komma tillbaka
med nya frågor på kommande träffar.

Sara Svensson
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Nooshi Dadgostar

Den första utbildningsdagen är
den 6 april – vad händer då?
– Till den första träffen den 6:e april har
vi lyckats få partiets vice ordförande
Nooshi Dadgostar att komma och prata
om kopplingen mellan kommunala frågor
och riksdagen. Hur kan vi lokalt lyfta de
nationella frågorna och hur kan riksdagsgruppen stötta oss i det lokala arbetet?
Under den första träffen kommer vi
också att titta närmare på grunderna i det
parlamentariska arbetet, yrkanden, reservationer och kommunallagen. Mycket
är uppbyggt kring valbara pass som bl.a.
kommer att diskutera kultur, skolan och
budget för att alla ska få ut riktigt mycket
av utbildningarna. Det kommer att bli en
fullspäckad dag, säger Sara Svensson.
Den andra träffen är ju inte
förrän den 7 september – vad
händer då?
– Till den träffen kommer partiets vice
partisekreterare Hanna Gedin för att
prata om hur vi kan komma ut med vår
politik och hur vi kan agera samordnat på
flera nivåer. Vi kommer denna gång också
att ta upp hur vi som parti kan lyfta våra
egna frågor genom motioner, interpella-

Hanna Gedin

tion och olika typer av initiativ. Samtidigt
fortsätter även de valbara passen och
till denna gång kommer vi bl.a. att ta
upp miljöfrågor, personalpolitik och de
tekniska frågorna kring väg- och vatten,
säger Sara Svensson.

Den 12 oktober är det den
sista utbildningsdagen – hur är
planeringen då?
– Den träffen kommer vi huvudsakligen
att fokusera på olika vägar att få ut vårt
budskap. Vi kommer att titta närmare på
partiets kommunikationsstrategi men
också ge den som så vill en möjlighet att
dyka lite djupare kring hemsidor, textskrivande, sociala medier och att använda
bilder och illustrationer i det politiska
arbetet, säger Sara.
Det känns som ett ganska
ambitiöst projekt hur skall alla
som vill kunna delta?
– Vår ambition är att vi skall bli många.
Partiet har växt rejält och då är det också
viktigt att vi kan samlas tillsammans och
lära oss mer och slipa på våra strategier.
Det här ska bli riktigt kul, avslutar Sara
Svensson.
Menander Folkviljan

Insändare

Vill du utbilda dig
parlamentariskt?
Vem riktar sig utbildningen till:

Alla medlemmar är välkomna att
anmäla sig. De som redan har ett
förtroendeuppdrag uppmanar vi verkligen att delta men även alla andra
medlemmar som vi skaffa sig mer
erfarenhet kring det parlamentariska
arbetet är välkomna.
Var är utbildningarna:

Vi har till alla tre tillfällena bokat
Kvarnby Folkhögskolas nya lokaler på
Hindbyvägen i Malmö. Det innebär
att vi har gott om skolsalar att tillgå
om vi skulle behöva dela upp oss
ytterligare samtidigt som det är nära
till busshållplatser och att hitta med
bil.
Barnpassning:

Vi har också sett till att boka barnpassning för alla tre tillfällena så att
ansvar för barn inte skall vara ett
hinder för att delta. Första gången
ställer Ung Vänster upp och tar hand
om ungarna och vid de två tillfällena
i höst har vi en engagerad partimedlem från Malmö som lovat ställa upp
så att alla föräldrar kan fokusera på
utbildningen.
Hur anmäler man sig:

Anmälan görs till Mikael Persson, som är ansvarig för stödet till
parlamentarikerna i Skåne. Enklast
når man honompå mail mikael.persson@skane.se eller telefon 070638 06 59.
När är sista dag för anmälan:

För att kunna fixa mat och annat i
rimlig omfattning vill vi gärna ha in
anmälningar senast den 24/3.

”Social nedrustning medan
de rika blir allt rikare”
Under 1970-talet och framåt förnyades
sociallagstiftningen och olika svaga grupper fick det allt bättre. Stöden sågs som
rättigheter och inte som nådegåvor att
göra sig förtjänta av.
Lagen om Stöd och Service till vissa
funktionshindrade (LSS) blev den första
rättighetslagen för funktionshindrade.
Lagen ger funktionshindrade möjlighet att
få hjälp av en assistent. Övriga åtgärder
är mindre kända, som avlösarservice för
familjer med funktionshindrade barn eller
att få en kontaktperson samt ledsagarservice. Statsrådet framhöll speciellt att
gruppen synskadade skulle vara berättigad
till detta stöd och därmed ingå i lagens
personkrets. Funktionshindrade fick stöd
och hjälp i hemmet under trygga förhållanden och möjlighet att delta i samhällslivet
och utöva fritidsaktiviteter.
”För dyrt”

Men det blev för dyrt. Sveriges Kommuners och Landsting (SKL) bedrev massiva
kampanjer, där man påtalade de orimliga
kostnaderna. Tidsstudier genomfördes där
man till exempel räknade fram hur lång
tid ett toalettbesök tog. Avgörande för om
en person skulle få assistans kunde vara
om personen själv kunde föra maten till
munnen.
I massmedia har vi under de senaste
åren tagit del av många tragiska och
skrämmande exempel. Däremot är det nog
ingen som vet att gravt synskadade förlorat rätten till ledsagning enligt LSS.
Efter starka protester beslöt den socialdemokratiska regeringen att tillsätta en utredning som skulle se över lagen. Den har
nu lagt sitt förslag. Ett uruselt förslag, som
stadfäster den allt mer snäva tolkningen
av lagen som växt fram. Funktionshindergrupperna har redan förkastat förslaget,
och det har heller inte fått politiskt gehör.

och inte bara vad gäller sociallagstiftningen
utan också försämringar för svaga grupper
inom sjukvård, arbetsrätt med mera.
Ett annat sätt politiker använder för att
minska kostnaderna är att ställa svaga grupper mot varandra. Försäkringskassan avslog
exempelvis handikappersättning för personer i behov av specialkost. Efter protester
från dessa grupper gick förslaget inte igenom i riksdagen, men på bekostnad av att
de grupper som ville komma in i systemet
fortfarande står utanför. När regeringen
stramade åt möjligheterna för asyl uttalade
Stefan Löfven att om vi inte minskade tillströmningen måste vi minska kostnaderna
för den sociala tryggheten. Återigen ställdes
svaga grupper mot varandra.
”De rika dövar sitt samvete”

Samtidigt har vinsterna till kapitalägarna
ökat och de rika har blivit allt rikare. De
har fått minskad inkomstbeskattning.
Arvsskatten, fastighetsskatten och förmögenhetsskatten har avskaffats. Dessutom
får de göra skatteavdrag för gåvor till
välgörande ändamål. Det är inte längre
självklart att vi ska bidra till samhället
efter förmåga. Utan rika ska kunna skänka
gåvor på sina villkor och då kunna känna
sig präktiga och därmed döva sitt samvete.

”När regeringen stramade
åt möjligheterna för asyl
uttalade Stefan Löfven att
om vi inte minskade tillström
ningen måste vi minska
kostnaderna för den sociala
tryggheten. Återigen ställdes
svaga grupper mot varandra.”

”Gäller alla svaga grupper”

Jag har bara berört utvecklingen vad gäller
en lag inom sociallagstiftningen, men liknande analyser kan göras för samtliga lagar
Menander Folkviljan

Siv Johansson
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Kö in i salen när Skånes kulturaktörer samlades för samtal mellan politiker och sakkunniga.

Kulturuppropet
– när Alliansen väckte folkets ilska i Skåne
Alliansen valde att skära
ner 32 miljoner kronor i Kulturnämndens budget – nedskärningar som framförallt
drabbade poster för sökbara
medel. Många av Skånes
mindre kulturorganisationer
är beroende av de sökbara
medlen för att ens finnas kvar
och kunna verka i regionen.
Reaktionerna på beslutet lät
inte vänta på sig.

”Men sluta skära ner då!” – så lät

det spontana ropet från publiken när
Kulturnämndens ordförande återigen
upprepade att kulturen visst är viktig
för Alliansen. Malmö stadsteaters scen
Hipp var fylld av kulturskapare som
kommit för att lyssna på en paneldebatt
med anledning av de stora nedskärningar som Alliansens budget medfört
för kulturmedlen. Kulturuppropet, som
initiativet kallas, är en växande folkrörelse där människor går samman för att
försvara Skånes fria kulturliv.
Busi Dimitriu, Vänsterpartiets
representant i kulturnämnden, har

högljutt protesterande följt beslutets
väg från den parlamentariska sidan,
ända från Alliansens oförberedda skattehöjning i december 2018:

– Som Vänsterpartist är jag naturligtvis inte emot en skattehöjning, vi
hade Sveriges lägsta landstingsskatt
samtidigt som vi drogs med miljardunderskott i våra verksamheter, det är
inte hållbart. Problemet är att den lilla
skattehöjning som de trots allt genomförde – helt emot sina vallöften och vad
de sagt när de i fullmäktige blockerat
en skattehöjning år efter år – inte låter
pengarna gå in i verksamheterna. Det
klart att det blir obegripligt att å ena
sidan höja skatten, å andra sidan skära
i verksamheterna och ingen ser röken
av var pengarna tar vägen.
För att reda ut hur förutsättningarna förändrats, och varför folk är så
förbannade, behöver vi gräva lite i den
tekniska sidan av frågan.

” Jag tycker att det tyder på att nedskärningarna inte
alls har en praktisk karaktär utan snarare är ett
mycket medvetet sätt att tysta dem som man uppfattar
som ett hot mot sin politiska vision.”
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”Det klart att det blir obegripligt att å ena sidan höja
skatten, å andra sidan skära i verksamheterna och
ingen ser röken av var pengarna tar vägen.”
BUSI DIMITRIU

Pengar från regionen, pengar
från kommunen, pengar från
staten
De regionala medlen till kultur har varit
sökbara för fria kulturgrupper på två sätt.
Det har dels funnits pengar till riktade
satsningar utifrån prioriterade områden
så som barn och unga och nationella minoriteter, och dels en ”fri” sökning utifrån
verksamheternas egna behov. För 2019
kommer det inte vara möjligt att söka på
något av dessa sätt.
Statens kulturråd beviljar årligen anslag
för kultur i landets alla landsting och
regioner. Fördelningen har under många
år varit tydligt motiverad av landstingens
egna satsningar – om landstinget satsar på
kultur ”matchar” kulturrådet satsningen
med statliga pengar. Om landstingen inte
satsar ligger anslagen stilla, och drar man
ned minskar även rådets pengapåse.
När kulturnämndens budget minskade
med 12 procent följde således kulturrådet
efter och minskade anslaget med två miljoner. I årets fördelning var Skåne ensamt
om att få mindre pengar. Tre landsting fick
höjda anslag, resten låg kvar på samma
nivå som för 2018.
De kommunala medlen bygger ofta på
en s.k. samfinansiering. Om ett projekt får
pengar från ett håll kan kommunen ofta gå
in och samfinansiera.

– Det fanns en väldigt tydlig medvetenhet om att nedskärningen skulle leda till
att Statens kulturråd skulle minska sina
anslag betydligt och att medfinansieringskravet från kommunerna inte längre
skulle kunna uppfyllas, menar Busi. Det
tycker jag tyder på att nedskärningarna
inte alls har en praktisk karaktär utan
snarare är ett mycket medvetet sätt att
tysta dem som man uppfattar som ett hot
mot sin politiska vision. Det hade varit
mycket mer renhårigt att erkänna det som
ett ideologiskt ställningstagande istället för att gömma sig bakom praktiska
anledningar. I det läget skulle vi ha kunnat
ha en tydlig debatt om vilket samhälle de
olika politiska lägren vill ha.

Debatt på Hipp – politiker och
kulturinstitutioner i scenljuset
Precis efter att Statens kulturråd meddelat
att Skåne som enda region får sänkt anslag
hölls ett panelsamtal på Hipp i Malmö.
Busi Dimitriu valde att delta i den politiska
delen av panelen.
– Dels ville jag delta för att det är viktigt
att visa att det även inom politiken finns
progressiva krafter som ställer sig på
kulturdeklarationens sida, men jag ville
också vara där för att inhämta kunskap
från kulturaktörerna.
Det var Nätverket för scenkonst som

bjöd in till panelsamtalet på Hipp, samma
grupp som var initiativtagare till Kulturdeklaration Skåne.
– Väldigt fort efter januaribeslutet från
kulturnämnden bjöd nätverket in till en
träff på Inkonst som blev startskottet för
Kulturdeklarationens intentioner. Jag hade
velat delta redan då, men politiker och
journalister ombads avstå för att kulturutövarna skulle kunna få komma fram till
sina slutsatser i ett tryggt rum. Självklart
avstod jag men inte utan en del frustration.
Jag har en förhoppning om att vi ska kunna
driva den här frågan tillsammans med
kulturlivet i Skåne, även om jag inser att de
ska förhålla sig partipolitiskt oberoende.
Samtidigt är det oerhört viktigt att visa
på den politiska oenigheten och att det
är långt ifrån självklart att dessa kraftiga
nedskärningar ska ligga fast.
Uppdelningen på scenen på Hipp var
tydlig mellan den politiska sidan och de
sakkunniga. Publiken ombads att inte ställa
frågor, men frustrationen i rummet var tydlig och vid några tillfällen avbröts Kulturnämndens ordförande av ilskna rop.
– Det som var mest givande under debatten var främst två saker, säger Busi Dimitriu.
Den ena var ordförandens tydliggörande
om att beslutet ligger fast. Faktumet i sig är
inte glädjande men när majoriteten började
kalla det för paus skapades en osäkerhet

Den politiska delen av panelen från panelsamtalet på Hipp. Från vänster: Magnus Lunderquist (Kd), ordförande Kulturnämnden Skåne.
Christina Glad (L), vice ordförande Kulturnämnden Skåne. Busi Dimitriu (V), ledamot Kulturnämnden Skåne, Frida Trollmyr (S) ledamot Kulturnämnden Malmö, Kami Petersen (Mp), ledamot i Regionfullmäktige Skåne.
Menander Folkviljan
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kring vad det egentligen handlar om. Det
blev tydligt att vi måste undersöka andra
möjligheter till finansiering än att hoppas
på ett beslut som inte kommer att komma.
Den andra var möjligheten att prata med,
och få ett ansikte på, de kulturutövare
som var där och lyssnade. Flera av dem
har jag haft kontakt med veckorna efter
beslutet. Det var också väldigt intressant
att höra den sakkunniga delen av panelen
och hur de resonerade. Jag uppfattar att vi
delar synsätt på kulturen och ser liknande
lösningar.

Protestlistan och vägen framåt
Vid Kulturnämndens senaste möte var
kulturaktörerna inte sena att visa att de
står fast. Utanför Dockan, regionhuset
i Malmö, hade kulturutövare från hela
Skåne samlats: skådespelare, dansare,
producenter och scenografer, för att
hålla en tyst protest. De höll upp en iPad
med #kulturuppropet och överräckte en
namninsamling med 4000 signaturer i
protest.
Busi Dimitriu var troligen en av de få
politiker som blev själaglad över välkomnandet.
– Jag delar den uppgivenhet som finns
hos Skånes kulturliv just nu, och framförallt delar jag ilskan. Framåt hade jag velat
att en stor del av verksamheterna får verksamhetsbidrag istället för utvecklingsbidrag. Nu är det mycket verksamhet inom
kultursektorn som är projektbaserad. Det
hade varit önskvärt att skapa en bättre
långsiktighet för arbetsro och kontinuitet som skapande bevisligen mår bra av.
Kulturens mervärde i förhållande till bl.a.
folkhälsa och bildning skapar samhällsnyttiga effekter som i och för sig är svåra
att mäta i pengar men som samtidigt är
väldigt tydliga. Dessa effekter bör erkännas och ges möjlighet att spridas.
Samtidigt ser jag att de fria gruppernas
verksamhet har blivit ett ideologiskt slagfält. Samhällskritiken från kultursidans
håll har alltid varit relevant och träffat
mitt i prick. Att strypa möjligheten för
den mest samhällskritiska gruppen är ett
effektivt sätt att undanbe sig kritik. Jag är
egentligen inte orolig över att dessa röster
kommer att tystna. Vi kommer att hitta
kanaler för det. Det som stör mig mest
är att borgerligheten ständigt hänfaller åt att verka ”ansvarstagande”, ”bara
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”Historiskt sett har alla repres
siva regimer inlett sin reform
period med att på ett eller annat
sätt försöka tysta kulturens röst.
Borgarna i Skåne är inget
undantag.”

DETTA HAR HÄNT

•

Kulturuppropet protest: Inför Kultur
nämndens andra möte för 2019 möttes
politikerna av en tyst protest. Busi
Dimitriu gladdes åt mottagandet.

” Jag har en förhoppning om
att vi ska kunna driva den
här frågan tillsammans med
kulturlivet i Skåne, även om
jag inser att de ska förhålla sig
partipolitiskt oberoende. Sam
tidigt är det oerhört viktigt att
visa på den politiska oenighe
ten och att det är långt ifrån
självklart att dessa kraftiga
nedskärningar ska ligga fast.”
förhålla sig till verkligheten”, och ”våga
prioritera” när det egentligen handlar om
tydliga ideologiska ställningstaganden.
Historiskt sett har alla repressiva regimer
inlett sin reformperiod med att på ett
eller annat sätt försöka tysta kulturens
röst. Borgarna i Skåne är inget undantag.
Samtidigt kommer varken Vänsterpartiet
i Skåne eller Kulturuppropet att tysta sin
kritik. Det ska vara tydligt vad det är som
händer och vad folket vill.
Emma Eliasson Åström

10 december 2018: Alliansens
budgetförslag röstas igenom i
Regionfullmäktige. Budgeten innehåller
bl.a. ett ”effektiviseringskrav” på 2 %
för samtliga verksamheter samt ett
riktat besparingskrav för kulturen. Detta
beslut kom sedan att ligga till grund för
Kulturnämndens ordförandes förslag till
nedskuren internbudget.

•

10 januari 2019: Kulturnämnden
sammanträder. Beslutar anta
ordförandens förslagna internbudget som
innehåller de nedskärningar som drabbar
främst administration, utvecklingsbidrag
och sökbara medel. Vänsterpartiets
representant valde att ej delta i beslutet
då det gick emot partiets politiska linje
(men kunde ej reservera sig till förmån för
egen budget då den fallit i december).
12 % av Kulturnämndens totala budget
skars bort, ca 32 miljoner kronor.

•

17 januari: Kulturdeklarationen bjuder
in till träff för kulturaktörer på Inkonst i
Malmö. #kulturuppropet tar form.

•

25 januari: Statens kulturråd ger
besked om årets statsbidrag för Skånes
regionala kultursatsningar. På grund av
regionens egna uteblivna satsningar
beslutade de att tillföra 198,7 miljoner
– två miljoner mindre än förra årets bidrag
och 19,1 miljoner mindre än vad man
ansökt om.

•

4 februari: Nätverket för scenkonst
bjuder in till panelsamtal på Hipp/Malmö
Stadsteater. Deltar gör kulturnämndens
ordförande (Kd), vice ordförande (L)
och representanter från V och Mp samt
sakkunniga från Skånes kulturinstitutioner
och media.

•

12 februari: Kollektivtrafiknämnden
sammanträder i Malmö. Utanför
möteslokalen möter kulturutövare från
hela Skåne upp de politiska företrädarna
för att överräcka en protestlista med
4000 namnunderskrifter.

Menander Folkviljan

Sjukvårdspolitik | Vänsterpartiet Skåne

När sjukvården blev en
ojämlik marknad
I Göran Dahlgrens inledning beskriver han
tre skäl varför han skrev boken. Det första för
att ett dubbelt systemskifte pågår inom svensk
sjukvård. Ett skifte som pågått succesivt i 50 år.
Där det har genomförts en privatisering av
vård och en förändring av offentlig vård till ett
marknadsorienterat styrsystem utan att det
har analyserats ur ett medborgar- och patientperspektiv. För att kunna göra det så är syftet
med första delen av boken att titta kortfattat
på de viktigaste metoderna som använts under
dessa år för att främja en ökad privatisering
och marknadsorientering av den offentligt
finansierade vården.
Samtidigt vet vi, precis som Göran skriver i
boken, att majoriteten av svenska folket inte
vill se vinster i välfärden. Men han påpekar att
förändringen drivits och upprätthålls främst
av en liten grupp politiker på ideologiska förhoppningar och kommersiella intressen.
Görans andra skäl är att möjligheterna att
redovisa effekter av dessa systemskiften ur ett
patient- och medborgarperspektiv har ökats
under senare år. Detta tack vare utredningar,
analyser och artiklar som inte sällan kommit
till tack vare vårdpersonalens visselblåsningar.
Har vi nu tillräckligt med underlag för att se
resultaten? Därför är det andra syftet att nu
lyfta det vi faktiskt vet och främja en evidensbaserad vårdpolitik.
Samtidigt varnar Göran om att den vård-

politiska debatten är ”omfattande faktaresistent” och att det finns en otroligt resursstark
lobbyverksamhet med intresse för att fortsätta
den utlagda vägen vi nu har. Den andra delen av
boken tittar just på effekterna av privatiseringar ur ett medborgare- och patientperspektiv.

strategiska förslag för den här omställningen.
En intressant lista för att lägga om debatt och
förslag på hur vi driver sjukvården framåt.
Det finns massor av intressanta perspektiv
för att titta på sjukvården. Att underlaget vi
idag har för beslut inte alltid mäter rätt saker.
Som när han lyfter hur vården för lands- och
glesbygdsbor missgynnas i statistiken. När
Socialstyrelsen säger att ”närmare en halv
miljon invånare har ju fått ökad tillgänglighet
– närhet – till närmaste vårdcentral”, så
påpekar han att den tidsvinsten som förs upp
handlar om 2-3 minuter med bil främst för
personer i innerstäderna. Att de som redan
har nära till en vårdcentral får lite närmre inte
kan ses ”som en av vårdvalets stora positiva
effekter”. Ett bättre underlag för en jämlik
vård behöver titta på vårdvalen ur landsbygdsperspektivet. Då kommer det fram tydligt att
de geografiska skillnaderna på tillgänglighet
blir större och större. Där vården långsamt
blir mindre jämlik. Göran lyfter att vi behöver
ställa om till den engelska strategin ”att sätta
de sista främst”.
Samtidigt som vi i den offentliga debatten

Titel: När sjukvården blev en marknad:
effekter och alternativ
Författare: Göran Dahlgren
Göran Dahlgren är för närvarande är
gästprofessor vid University of Liverpool i
England och har bland annat varit
chef för sjukvårdsenheten vid Social
departementet.
Boken är utgiven med stöd av Arena idé
och i samarbete med nätverket
Gemensam Välfärd.

kan höra att det inte spelar någon roll om
vården är privat eller offentligt driven så
beskriver Göran den juridiska motstridig
heten med just detta. Att lagar som Hälso och
sjukvårdslagen får stå tillbaka, att offentlighetsprincipen inte gäller privata aktörer, att
bindande krav på kollektivavtal inte gäller
privata aktörer, att beredningen på vård
politiska beslut kan osynliggöras, och att
vid oförutsedda besparingar så behöver den
offentliga vården hantera dessa om det inte
ska röras sig om kontraktsbrott med privata
företag. Det spelar alltså roll vilken aktör vi
har för en öppen och jämlik vård.

Görans tredje skäl är att det i dag saknas tyd-

liga framtidsalternativ till dagens marknadoch vinststyrda vård. Att ta fram tydliga och
långsiktiga förslag för att visa på att det finns
ett alternativ. I sista delen av boken finns tio

Boken är verkligen en bris av frisk luft i en tid
av dimmiga diskussioner. Den kan med glädje
(och fasa) läsas av alla sjukvårdsintresserade.
Det finns en annan väg att gå.
Werner Petersson

Menander Folkviljan
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Malmövänstern | Årsmöte

Rapport från ett
årsmöte
Malmövänsterns årsmöte 2019 bjöd
på ”ordförandestrid”, för att citera
Sydsvenskan. Så i Sofielunds Folkets hus vankade lite otippat reportrar från lokalpressen omkring
medan valet avgjordes, och purfärske ordföranden Richard Olsson
gav intervjuer på stående fot.

med 50 inlägg mot kvinnornas 31.
När talartiden under en period kortades
från två minuter till 40 sekunder (i samband
med pläderingar) så ökade antalet som
begärde ordet till åtta kvinnor mot sex män.
Den siffran minskade igen när talartiden
förlängdes. En iakttagelse som presidiet
delade med sig av att fundera över.
Text Maria Kållberg
Foto Amalia Bartholdson

Richard Olsson är programmerare, pro-

jektledare för Zetkin, har suttit i styrelsen
i fem år varav två som vice ordförande.
Och helt som av en händelse skriver han
detta nummers ledare. Motkandidaten
Morgan Svensson valdes in i styrelsen.
Och avgående ordföranden Mirjam Katzin
har valt att frigöra mer tid för sin avhandling, men är fortsatt aktiv i föreningen.
Medan timmarna gick röstade medlemmarna fram representanter till föreningens olika funktioner och enades om
en verksamhetsplan för den nytillträdda
styrelsen att arbeta med under året.
Val och motionsmanglingar tar tid, men
ett skärpt presidium såg till att årsmötet
”bara” drog en timme över tiden.
– Ni skulle vara med nere i Bryssel,
säger Joel Nordström, en av de nyvalda
styrelsemedlemmarna. Han flyttar strax
hem efter ett års praktik och anställning i
EU-parlamentet.

Malmövänsterns
styrelse 2019
Ordförandens första tal.

– Absolut ingen kommer i tid, mer än vi
svenskar, och absolut ingen håller talartiden, framför allt inte parlamentarikerna.
Och så beskriver han infallet han och
hans grupp fick, att med flit komma försent till ett möte en gång, för att känna på
hur det är. Joel med sällskap dök upp en
kvart efter utsatt tid. Rummet var tomt.
– Efter en stund insåg vi att vi gått fel
och fick lite bråttom till rätt grupprum.
Men det var ju tomt på folk det med.
Trots att årsmötet inleddes med separatistiska träffar blev talartiden männens

Avgående Mirjam Katzin hälsar årsmötesdeltagarna välkomna.

24

Richard Olsson (ordförande, nyval)
Anders Neergaard (ordinarie, nyval)
Birgitta Ehlin (ordinarie, omval)
Ehab Khalaf (ordinarie, omval)
Mansour Ghalichechi (ordinarie, omval)
Minna Skans (ordinarie, nyval)
Miranda Borgqvist (ordinarie, nyval)
Morgan Svensson (ordinarie, nyval)
Patricia Escalante (ordinarie, omval)
Sabrin Högelius (ordinarie, omval)
Tove Karnerud (ordinarie, omval)
Anna Gustafson (suppleant, omval)
Joel Nordström (suppleant, nyval)
Elisavet Johansson Tziampazis (suppleant, nyval)
Nina Jakku (suppleant, nyval)
Shifte Mosalli (suppleant, nyval)

Malmövänsterns presidium gjorde sitt jobb med den äran. Från vänster:
Hanna Cederin, Zandra Valencia, Boel Petterson och Anders Andersson.
Menander Folkviljan

Ny kommunikatör | Malmövänstern

Årsmöteshäng på barrikaden. En bit över hundra
vänsterpartister deltog i årsmötet.

Avtackning, och uppskattning! Banesa Martinez,
Petter Engwall, Hanna Gedin, Martina Skrak
och Olof Holmberg.

”Vi kommer alla från Nydala, därav namnet”, säger de
tre musikhögskolestuderande Michael Nyberg, Adam
Bülow och Lukas Lindberg i konstellationen New Valley
String Band, som bjöd på uppskattad lunchmusik.

Matilda Ottelid från Fridays for Future höll hälsningsanförande och berättade att Greta Thunbergs klimatstrejk hittills har spritt sig till 120 svenska kommuner
och 30 länder.
Menander Folkviljan

Amalia är som hela
Vänsterpartiet
– Kommunikation är
att väcka någonting.
Det är inte någon me
ning med kommuni
kation som ingen hör,
säger hon.
Möt Amalia Bartholdson,
Vänsterpartiet Malmös nya
kommunikatör.
Vi har pratat länge, hon ska presenteras
här i Folkviljan, när hon säger det där
om kommunikation. Reportern tackar
och säger att det där lät så klokt så det
blir nog inledningen på intervjun. Amalia
Bartholdson värjer sig:
– Åh, jag hatar alla dessa visdomsord
och citat som dyker upp överallt på
Facebook.
För henne står det för något mer:
– Jag vill att folk ska göra ett medvetet val när de röstar. De ska veta varför
de röstar på V, eller varför inte. Vi måste
våga gå ut och ta plats och bredda kunskapen i och om vänstern. Vill vi växa
som rörelse måste vi vara synliga och
tillgängliga, också fysiskt.
Amalia är ny i partiet. Hon gick till
Malmövänsterns valvaka på Grand i
september och skrev in sig i partiet som
ett alternativ till att deppa ihop. Nu har
hon gjort slag i saken. Även om hon
alltid har röstat rött har hennes aktivism
hittills aldrig varit partipolitisk.
Hon är uppvuxen på Djingis Khan på
Östra torn i Lund, med mamma och
två syskon. Waldorfskola, vänstersexa
i Lugi i handbollsstaden, och så den
allestädes närvarande musiken. Det lät
från varenda källare i 80- och 90-talens
Lund.
– Alla ”kunde” ju och skulle spela på
den tiden, säger Amalia och tar sats,
men det ska jag säga, att vi var så grymt
dåliga, helt sjukt.
Det var fem tjejer som enligt Amalia
var lika omusikaliska allihop. Men är
vänner än idag.
– Vi sysslade mest med att diskutera vad vi skulle heta. Ett namn var
Heartrud.
Hur stavas det?
– Som du vill. Tänk Hjärtrud, säger hon
med en djup suck.
Omusikalisk eller inte, Amalias

kreativitet lyser igenom i tankar och
resonemang. Hon ville bli uppfinnare,
men universiteten saknar ”uppfinnarutbildningar”. Så hon sökte och kom in
på utbildningen till produktdesigner på
Malmö universitet.
Amalia har aldrig ingått i någon norm
och kan ta en utmaning när den kommer. Och nu tog hon steget från inredningsbutiken på gågatan till Vänsterns
hus på Nobelvägen:
– Jag kan relatera till att bli bemött
på vissa sätt, det har bidragit till min
aktivism, säger hon.
– Vänstern ska vara samhällsförändrande. Så vi ska röra oss på olika
platser och miljöer i olika sammanhang,
bland folk med olika förutsättningar. Tror
vi på att vår politik är bra för samhället
gäller det att nå ut till alla.
– Jag vill vara en del av den processen.

Amalia Bartholdson i korthet:
Aktuell: nytillträdd kommunikatör i
Vänsterpartiet Malmö
Ålder: 43 år
Familj: Flickvän Anna-Malin,
hunden Daisy 5 år, och katten
Sixten, 13 år
Bor: Malmö
Bok: De små tingens gud av
Arundhati Roy
Mat: Asiatiskt plickplock, gärna
indiskt, vietnamesiskt, dock icke
bufféer. Och gärna matpajer!
Musik: Blandad, men gärna
Cranberries eller Janis Joplin.
Färg: svart
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Det händer i Malmö
Vänsterpartiet Malmö, Vänsterns Hus, Nobelvägen 51b. vmalmo.se

EU:s hot mot välfärden | 5.3

Kulturgruppen | 19.3

Tisdag 5 mars
Tid: 18.30
Plats: Mosaiken, Porslinsgatan 3.
Fackliga utskottet bjuder in till öppet möte. EU
driver på för privatisering och nedskärningar av
den offentliga sektorn i Sverige och alla andra
länder. Sara Svensson, gruppledare i Vänsterpartiet Skånes regiongrupp och Ana Rubin,
aktiv i Vårdförbundet talar om hur vi bygger
motståndet mot EU och mot nedmonteringen
av välfärden. Alla medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna!

Tisdag 19 mars
Tid: 18.30
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö
Kommande möten är 9 april och 14 maj.
För mer info, kontakta Mirjam Katzin
Mail: mirjam.katzin@vansterpartiet.se

Miljöutskottet | 6.3
Onsdag 6 mars
(Vi träffas onsdagar i jämna veckor)
Tid: 18.00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51 Malmö
För info kontakta Tobias Petersson
(petersson_tobias@hotmail.com)

Bostadsutskottet | 5.3
träffas den första tisdagen varje månad
klockan 18.30 på Vänsterns hus.
Alltså 5 mars, 2 april, 7 maj, 4 juni.
Bostadsutskottet arrangerar studiecirkel om
bostadspolitiska frågor måndagarna
1, 8, 15, 22 april.
För info, kontakta Mats Billberg Johansson
(mats@billbergjohansson.se)

8 mars i Malmö,
se sid 8
Antirasistiska utskottet | 11.3
Måndag 11 mars
Tid: 18.00-20.00
Plats: Voughts väg 5. malmö
För mer info kontakta Fiona eller Anders
Mail: fiona.winders@ownit.nu
neergaard.anders@gmail.com
Mobil: 0708-183196
Välkommen!

Medlemsmöte – tema EU-val
rörelsen | 14.3
Torsdag 14 mars
Tid: 18.30. Fika och mingel från 18.00
Plats: Sofielundsfolkets hus, Rolfsgatan 16.
Välkommen till ett fullspäckat medlemsmöte
med tema EU, På plats kommer du få höra
mer om hur EU fungerar och få en introduktion samt vara med och diskutera vår politik
som vi går till val på. Du kommer också
uppdateras på hur vår valrörelse ska bedrivas i
Malmö och hur du kan bidra.
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Feministiska utskottet | 26.3
Tisdag 26 mars
Tid: 18.00-20.00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51 Malmö
Parlamentarisk feminism – strategi och mål
(visionär workshop) med Emma-Lina
Johansson, kommunalråd

Arabiska vänstern | 29.3
Träffas på följande datum: 29 mars,
11april, 26 april, 9 maj, 15 maj,
Tid: 18.30
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51 Malmö
För mer info, kontakta Sabrin Högelius
Mail: sosoomar@msn.com
Alla är välkomna!

VIG – Vänsterns Interreligiösa
Grupp
Vi träffas en gång i månaden för att samtala
om frågor som befinner sig i skärningspunkten
mellan politik och religion.
Tisdag 12 mars
Tid: 18.00-20.00
Plats: Poeten på Hörnet, Södra Förstadsgatan
65 b, Malmö. Tidigare ärkebiskop KG Hammar
talar om ”Tro, krig och fred – hur hänger det
ihop?”

VIG bjuder in till temakväll
– Motståndets etik | 1.4
Måndag 1 april
Tid: 18.00-20.00
Plats: Poeten på hörnet,
Södra Förstadsgatan
65 b, Malmö
”Motståndets etik”,
Dietrich Bonhoeffers
antirasistiska bidrag i vår tid. Föreläsare
och samtalsledare är biskop Martin Lind,
Bonhoeffer-kännare.
Information och anmälan: Mats Högelius,
mail: mats.hogelius@gmail.com
Mobil: 0709 909 268.

Utskottsgemensam föreläsning
och diskussion med miljöutskottet | 9.4
Tisdag 9 april
Tid: 18.00-20.00
Plats: Poeten på hörnet, Södra Förstadsgatan
65 b, Malmö

Angelica Wågström, feminist och klimataktivist
kommer prata om utvecklingen inom miljö
rörelsen genom maskulinisering och anpassning till nyliberalismen utifrån sin uppsats
”Ecological Modernisation – Isolation and
Masculinisation? The Decline of the Swedish
Anti-Nuclear Movement in Light of Ecomodernism”. Mer info kommer, håll koll på Facebook
och hemsidan.

Stadsdelsgrupp Lorensborg-
Bellevuegården | 16.4
Tisdag 16 april
Tid: 18.30.
Plats: Hyllie Folkets Hus, Hyacintgatan 2,
Malmö. Öppet möte om Vänsterpartiet
Välkomna!

Träffar för nya medlemmar | 20.3
Onsdag 20 mars och 29 maj
Tid: 19.00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51 Malmö

Södra Innerstadens
stadsdelsgrupp | 21.3
Torsdag 21 mars
Tid: 18.30,
Plats: Vänsterns Hus, Nobelvägen 51b
Med anledning av att Vänsterpartiet Malmös
årsmöte beslutade att tillsätta en grupp för
detta ämne diskuterar vi hur vår stadsdelsgrupp ser på saken för att kunna komma med
input till denna grupp.

Studiecirkel: Bostad – rättighet
eller handelsvara? | 1.4
Måndag 1 april (fyra måndagar).
Tid: 19.00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö
Bostadsutskottet cirkelledare.
Aktuella studiecirklar är kostnadsfria, men
med begränsat antal platser! Anmäl dig på
vmalmo.se/zetkin eller maila till
malmo@vansterpartiet.se
Tel nr: 040-966467

Vänsterpartiet Kirseberg | 27.3
Onsdag 27 mars och onsdag 24 april.
Tid: 18.00
Plats: Café Socker och Kanel, Vattenverks
vägen 22.
Alla medlemmar och sympatisörer
För info, kontakta Patrik Strand
Mail: patrik.strand@vansterpartiet.se

Vänsterpartiet Centrum | 28.3
Torsdag 28 mars
Tid: 18.30–20.30
Plats: ABF, Porslinsgatan 2
Vi träffas sista torsdagen i varje månad för
Menander Folkviljan

Kalendarium

Det händer i övrigt i Skåne
Vänsterpartiet Skåne, vskane.se

Distriktet informerar

att diskutera politik och agera i politiska
frågor. Vi ordnar aktiviteter som intresserar oss och som innebär att vi sprider
vänsterpolitik i vår stadsdel. Kontakt:
Roland Svensson,
roland.svensson100@gmail.com eller
Conny Svenning. conny@svenning.se

8 mars i Skåne,
se sid 8
Vänsterpartiets nya
partiprogram | 13.3

Bromölla

Jonas Sjöstedt till Bromölla | 14.3

Poeten på
hörnet
Invigningsvecka 21–28 mars
torsdag 21 mars
Plats: Poeten på hörnet, Södra Förstadsgatan 65 b, Malmö
Tjuvstart på världspoesidagen
fredag 22 mars.
Officiell invigning med fest, pompa och
glädje Program uppdateras. Håll utkik
på Facebook, Vänsterpartiet Malmö och
hemsidan Poeten på hörnet, Malmö
vänsterns nya lokal på Södra Förstadsgatan 65

”Kaffe och politik” flyttar in.
Varje lördag med start 30 mars
Tid: 13.00-16.00 serveras kaffet på
Poeten på hörnet. Politiken står vi för tillsammans. Första lördagen varje månad
är det dessutom ”Speaker´s corner”.
Vad vill du prata om? Kom och säg din
mening.

Vänsterns samtalscaféer
– Vänsterpartiet och EU
Onsdag 3,10,17 april
kl 18.30.
Plats: Poeten på hörnet, Södra
Förstadsgatan 65
Joel Nordström, aktivist i Malmövänsterns
som praktiserat och arbetat för EU i
Bryssel senaste året, berättar om sina
erfarenheter. Föreläsningarna tar upp
saker som varför V är emot EU, hur EU:s
migrationspolitik fungerar, och vad som
händer efter Brexit.
Anmäl dig på vmalmo.se/zetkin eller mejl
malmo@vansterpartiet.se eller telefon
040-966467
Menander Folkviljan

Torsdag 14 mars
Jonas Sjöstedt kommer till Bromölla.
På eftermiddagen besöker han Geberit, f.d
Iföverken, som tillverkar sanitetsporslin.
Öppet hus med Jonas kl.17.00 på Humle
scenen (i Humleskolan, Tians väg 75, Bromölla).

Kristianstad
Onsdag 13 mars
Medlemsmöte om hemlöshet
och bostadsbrist
Tid: 18.30
Plats: Centralskolan (ingång mitt på skol
byggnaden) Kristianstad
Torsdag 14 mars
vi samåker till Bromölla för att lyssna på Jonas
Sjöstedt (se hemsida/facebook för tid)
Lördag 23 mars
Medlemsmöte (bland annat om badhuset)
Centralskolan (ingång mitt på skolbyggnaden)
Kristianstad kl. 18.30
Söndag 31 mars
Årsmöte V-Kristianstad
Tid: 14.00
ABF Sommarlust. Sara Svensson talar om
sjukvårdspolitik. Mer information kommer på
hemsidan och facebooksidan

Helsingborg
Måndag 18 mars och 1 april
En bokcirkel med fokus på klimatet med
utgångspunkt i utvalda kapitel från två böcker.
Plats: Södergatan 65, vån 5 i Helsingborg

Ideologi(v)erkstan: Socialistiska visioner med
Nina Björk, Fanny Ambjörnsson och Aron Etzler
Onsdag 13 mars
Tid: kl 18.30
Plats: Eslövs folkhögskola, Sturegatan 14, Eslöv
I arbetet med nytt partiprogram 2020 ordnar
Vänsterpartiets programkommission och partistyrelse en turné för idédebatt. Medverkar
denna gång gör Nina Björk, Fanny Ambjörnsson
och Aron Etzler samt Hanna Cederin, sammankallande i programkommissionen. Alla intresserade med hjärtat till vänster är välkomna!

Vänsterpartiet Skånes
årskonferens | 23.3
Lördag 23 mars
Plats: Järnåkraskolan i Lund.
Årskonferensen diskuterar och beslutar om
kommande och genomförd verksamhet, väljer
ny distriktsstyrelse mm. Partiföreningarna
väljer ombud till årskonferensen. Konferensen
är öppen för alla som vill delta som åhörare.
Ytterligare information kommer på hemsidan
vskane.se och på Facebook.

Utbildning för vänster
parlamentariker | 6.4
Lördag 6 april
Utbildning för vänsterparlamentariker. Ytterligare
information till Vänsterpartister med parlamentariska uppdrag kommer. Läs mer om utbildningen på sid 18.

Utbildning inför EU-valet | 7.4
Söndag 7 april
Utbildning inför EU-valet i Malmö. Mer information kommer på sociala medier och hemsidan
vskane.se samt i utskick till
partiföreningarna.

1. Det här förändrar allt, kapitalismen kontra
klimatet av Naomi Klein
2. Om inte vi vem? av Jens Holm.
Jens Holm kritiserar kapitalismen, konkretiserar
hur vänstern på allvar kan göra klimatfrågan till
sin. Han förklarar sin vision mot en mer rättvis,
hållbar, jämställd och jämlik värld.
Alla är välkomna, inga krav på att alla läser
böckerna. Det går bra att lyssna och diskutera.

Nästa nummer
Alla partiföreningar som vill utannonsera
arrangemang i kalendariet är välkoma att
maila skane@vansterpartiet.se
med rubrik: till kalendarium.
Manusstopp för nummer 2 är 5 april
– tidningen är ute i slutet av april.

Intresseanmälan: helsingborg@vansterpartiet.se
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