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Ledare

Bostaden – en del av välfärden
Rätten till bostad är en grundläggande mänsklig rättighet.
En av de viktigaste och största utmaningarna i dag är att återgå
till en jämlik social bostadspolitik där staten tar ansvar för att
bygga bostäder för alla. Det kan göras med investeringsstöd, och
att staten tar en större roll för att skapa en jämlik balans mellan
hyresrätt och bostadsrätt. Bostaden ska vara en del av välfärden
på samma sätt som skola, vård och omsorg.
Bostadsbristen får
konsekvenser

Den statliga bostadspolitiken
nedmonterades på 1990-talet.
Sedan dess sker bostadsbyggandet nästan helt på marknadens villkor och bristen på
bostäder för alla är skriande.
Enligt Boverket behöver det
byggas i snitt 67 000 nya
bostäder varje år fram till 2025
för att tillfredsställa behovet av
hyresrätter med rimliga hyror.
Bristen påverkar människor,
arbetsmarknad och samhällsekonomi negativt eftersom det
begränsar människors möjligheter att ta ett jobb, studera
och etablera sig i samhället.
Det leder till ojämlikhet, trångboddhet, ökade klyftor och
segregation som manifesteras
i inkomstklyftor, utbildningsnivå, hälsa och förväntad
livslängd.
Låginkomsttagare, unga,
barnfamiljer, pensionärer
och nyanlända drabbas hårt
av strukturell hemlöshet,
renovräkningar, försäljningar
av allmännyttor och ombildningar till bostadsrätter.
Barnkonventionen blev
lag i Sverige 2020 och alla
politiska beslut ska föregås av
en konsekvensanalys om hur
barn påverkas av dem. Enligt
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artikel 27 har alla barn rätt
till en bostad och politiken är
förpliktigad att uppfylla den.
Marknadshyror riskerar att
leda till fler hemlösa barn.
Marknadshyror – en fråga
om pengar och makt

Att, som denna regering med
sina högervänner, tillsätta en
utredning under pågående
coronakris med dess konsekvenser för alla drabbade, är
djupt osolidariskt.
Men idén om att marknadshyror löser bostadsbristen
återkommer då och då, dock
utan belägg för att det faktiskt
är så.
Studier visar tvärtom att de
leder till högre hyror överallt,
inte bara i storstäder och attraktiva områden. Hyresgästers
konsumtionsutrymme minskar, och det göder en parallell
hyresmarknad med ”sociala
bostäder” för de som inte har
råd att bo på den reguljära
bostadsmarknaden. Och det
göder fastighetsägare.
Marknadshyror och förändringen av förhandlingssystemet är högerns sätt att
begränsa Hyresgästföreningens möjligheter att tillvarata
hyresgästernas intressen, och
är ett allvarligt ingrepp i parts-

modellen på hyresmarknaden.
Det är en klen tröst för landets tre miljoner hyresgäster
att förslaget gäller nyproducerade lägenheter eftersom
det innebär att man nekas
förhandlingsrätt i den delen av
beståndet.
Det påverkar på sikt alla
hyresrätter och majoriteten
av hyresgästerna kommer att
drabbas av höjda hyror. Den
bluffen har Vänsterpartiet,
forskningsvärlden och en
majoritet av svenska folket
avslöjat.

är en av dem. Det är en kärnfråga som handlar om ett
Sverige som fungerar för alla,
inte bara för de rika.
Löftet att fälla regeringen
vid ett införande av marknadshyror/fri hyressättning
kvarstår.

Värna bruksvärdesmodellen

Vänsterpartiet säger nej till
marknadshyror för vi vill värna
och utveckla modellen för
hyressättning med kollektivt förhandlade hyror enligt
bruksvärdesprincipen.

Momodou Malcolm Jallow
Riksdagsledamot och
bostadspolitisk talesperson (V)

Verkligheten har visat
att bruksvärdesmodellen
fungerar både i låg- och högkonjunktur. Den ger stabila
vinster åt företagen samtidigt som hyresgästerna får
trygghet och inflytande.
Innan regeringen tillträdde
var Vänsterpartiet tydliga
med att vi gärna förhandlar
och kompromissar i en rad
frågor. Vi var också tydliga
med att marknadshyror inte
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Skånevänstern | 1 maj 2020

En ovanlig dag
Tillsammans skapade vi nya kreativa sätt att visa
vårt engagemang på arbetarrörelsens högtidsdag.
Dagen visade tydligt att vi är starka tillsammans
oavsett var vi är.

Röda budskap hängdes ut från fönster och balkonger

Årets digitala förstamajtåg, se http://vskane.se/film

Kim Demåne och Ossian Theselius målade planket vid Folkets Park i Malmö. #röttmalmö #1maj2020
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Sommarhälsning | Skånevänstern

Ta hand om er i sommar
och fira en riktigt skön
hemester
Det här året har
ju varit allt annat
än som vanligt,
men vi klarar
det mesta –
bara vi gör det
tillsammans!
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Första kvartalet av vårt verksamhetsår
har inte blivit som planerat. Vi har
lyckats utföra planerade aktiviteter i
distriktet digitalt och driva vår politik
i Region Skåne, däremot saknar vi våra
inspirerande träffar som ger oss energi.
Det är dock viktigt att vi fortsätter vår
kamp tillsammans och hittar lösningar
på hur vi gör det mitt i en pandemi.
Högerpolitiken breder ut sig år efter

år och vi är just nu mer relevanta än
någonsin. Behoven av en offensiv vänsterpolitik för välfärden är uppenbara.
Under den här våren har vi sett hur
decennier av högerpolitik har påverkat
samhällets möjlighet att klara av den
här pandemin. Hålen i välfärden märks
och det är vår uppgift att driva på för
solidariska lösningar som bygger jämlikhet. Kampen för en jämlik välfärd,
fri från vinstjakt och privatiseringar är
central. Vi har stora uppgifter framför
oss, framförallt att stoppa införandet
av marknadshyror och försämringar
i LAS. Vi måste nå ut till så många så
möjligt. Det gör vi bäst via medier och
sociala medier, men även genom att
dela ut flygblad till så många hushåll
som möjligt. Material för att påverka
och skapa opinion mot marknadshyror
och försämringar i LAS finns från både
partiet centralt och distriktet, använd
det flitigt!

Trots rådande omständigheter har

partiföreningarna i Skåne gjort ett annorlunda men fantastiskt arbete, både
organisatoriskt och parlamentariskt. Vi
syns, hörs och lyckas behålla en stor del
av våra nya medlemmar. Bra jobbat!
Den här sommaren är annorlunda för
oss alla, framförallt för de partiföreningar som är vana vid att sprida vår
fantastiska politik på marknader. Vi får
helt enkelt ställa om, trots att de ställer
in marknader och festivaler. Det viktigaste är att vi håller oss friska, skyddar riskgrupperna och fortsätter driva
vänsterpolitik även i de här tiderna.
Ta hand om er och ta hand om varandra.

Vi önskar er en underbar och solig
sommar!
Sara Svensson och Umihama Rasovic
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Krönika | Maria Kållberg

Hemestern – lik men ojämlik
När krisen slog till 2008 tvingades

amerikanerna välja bort semesterresan,
hålla sig hemma och ha ”staycation”.
2009 blev det – översatt till hemester –
årets svenska nyord.
Sprunget ur brist på valfrihet utifrån
en ekonomisk verklighet blev själva ordet ett försök att höja statusen på något
som egentligen är skamligt: att inte ha
råd. För fattigt är skämmigt.
Men hemester har alltid varit verklighet för låginkomsttagaren eller den
ensamstående föräldern.
Nyanlända får inte ens ledigt, smulorna från välfärdsbordet är villkorat
med ständiga motprestationer oavsett
årstid. Pensionären är å andra sidan
alltid ledig, och måste väl inte dra iväg
någonstans just på sommaren? Framför
allt inte om man behöver hemtjänst.
Och har man drabbats av ohälsa
förväntas man uppföra sig lika sjukt
året om och inte stå efter lite skingrade
tankar, sol och frisk luft när det går.
Få saker är lika sammankopplade
med den borgerliga arbetslinjen som
semestern. En ”belöning”, de privilegierades statustävling. Semester med resor
och nya upplevelser blir något för dem
som har råd, och de upplevelser fattiga
har hemma är bara en sårig pinsamhet i

Nästa nummer av Folkviljan
kommer ut i mtten av september.
Vill din förening synas i tidningen?
Vill ni berätta, tycka, informera?
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skolsalen vid höstterminstarten.
Men i år, när spridningen av corona
ska minimeras, gäller hemester för alla
oavsett inkomst.
För många blir skillnaden liten, med
en trädgård, en så närliggande sommarstuga att den går att utnyttja för
den som är frisk, eller en kolonilott att
pyssla i.
Men nu tillskansar sig folk med pengar
också det som skulle vara arbetarnas
vattenhål. Bara under 2020 har slutpriset
för kolonilotter i Malmö flera gånger
sprängt miljongränsen. Beroende på
område är ett vanligt pris mellan 350och 850 000 kronor.
En snabb koll på marknaden i övriga
Skåne talar för cirkapriser mellan
200–400 000 beroende på länsände.
Något har gått helt överstyr i Malmö.
Vi måste göra något åt marknaden för
kolonilotter…
I sommar ska alla söka upplevelser av
glädje och frihetskänsla i sin närhet.
Dagar på stranden, distansfika på
lämpligt kondis, en trottoar-öl på valfri
öppen krog, en grillkväll i rymliga
trädgården.
Medelsvensson åker ut i skogen på
picknick, med FHM-rekommenderat

antal bilar, så ingen sitter för tätt.
Och det är numera hyggligt ordnat
med mycket som är gratis, som muséer
och utställningar, om det får hålla öppet, men kan inte också den fattige ta
sig dit är det ju meningslöst.
Det måste vara möjligt att förflytta sig
utan att ha haft råd med ett pendlingskort, cykel eller bil för att kunna nyttja
det som finns också runt hörnet.
Vi måste fortsätta göra något åt kollektivtrafikens biljettpriser…
Vi i Vänsterpartiet har olika bakgrund,
omfattas av olika normer, bär på ryggsäckar och spår av uppfostran som färgar vårt sätt att vara. Men vår känsla för
rättvisa och solidaritet har vi gemensamt. Vi delar avskyn mot allt som vill
stigmatisera de av oss i samhället som
är fattiga, illa betalda för hårt arbete,
sjuka, pensionerade, nyanlända.
Det är inte så stor skillnad på en filt
på gräset utanför höghuset, och skogsutflykten, grill och en bira med grannen på gården, och trädgårdsfesten i
villaområdet. Och stadsodling är ju bara
så rätt.
Ändå är det några som skäms, och
några som yvs.
Det måste vi göra något åt.

Välkommen med material till
skane@vansterpartiet.se (förening) eller
folkviljan@vmalmo,se (enskild).

Manusstopp 24 augusti !
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Koloni | Stadsodling

Kön till koloni
lotter växer
Kan kolonilotter och stadsodling hjälpa oss ur livsmedelskrisen
som eventuellt kommer i höst som en följd av pandemin?
Det har hänt tidigare vid flera kriser under 1900-talet.
Finlands jordbruk saknar arbetskraft

från Ryssland och Ukraina, i Tyskland
uteblir arbetskraft från de omgivande
östländerna, i Frankrike står man utan
jordbruksarbetare från Algeriet och
Marocko. Också här i Sverige är det brist
på arbetskraft i skogs- och jordbruk.
Inga polacker planterar och sår på våra
åkrar. Inga thailändare väntas ta hand
om bären i skogen. Pandemin skapar
stor oro i Europa när det gäller höstens
skördar av frukt och spannmål. Vi står
inför en kommande livsmedelskris.
Krisen kommer inte bara att drabba Europa. Den är global. Priset på ris skjuter
i höjden och fraktkostnaderna skenar.
Vid tidigare livsmedelskriser har
koloni- och stadsodling spelat en avgörande roll för att minska livsmedelsbristen. Men hur blir det den här gången?
Koloniodlingen har sina rötter i Tyskland där de första odlingarna startade
i mitten av 1800-talet. Tanken var att
skapa möjligheter för städernas arbetare att få lite lantluft och samtidigt kunna
dryga ut den sparsamma kosthållningen
med egna odlingar.
Danmark tog snabbt upp tanken
på odlingar i städernas närhet och i
Sverige startade verksamheten vid
Pildammsparken i Malmö 1895 och vid
Citadellet i Landskrona 1901. Vid första
världskrigets slut hade så gott som alla
svenska städer kolonianläggningar. Vid
krig och ekonomiska kriser, där arbetslöshet är en följd, har egna odlingar
blivit räddningen för många arbetar
familjer.
Men hur blir det den här gången? Är
FOLKVILJAN
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”Förutsättningen för att
köpa en kolonistuga är
att det finns eget kapital.
Det går nämligen inte
att ta ett bolån för att
köpa kolonistuga.”
det fortfarande arbetarklassen som kan
dra fördelar av odlingar i stadsmiljö,
eller har koloniodling blivit ett intresse
för andra samhällsklasser? Priserna för
odlingslotter – och köerna till att få en
lott – har stigit med åren.

Det var annorlunda under åren fram
till slutet på andra världskriget. Så
länge var egna odlingar ett nödvändigt
tillskott till hushållsekonomin. Kostnaderna för odlingslotten – som inte fick
bebyggas – var överkomlig med en arbetarinkomst. Men det kom att förändras.
Efter kriget hade välfärdsbygget tagit
fart i samhället. Krisen var över och
det fanns inget behov av försörjningsalternativ. Intresset för odlingslotter
för nödvändig livsmedelsförstärkning
minskade. Det är här det sker en klassförskjutning i synen på stadsodling. I
stället för potatis, kål och rovor odlas nu
frukt och blommor.
7
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Det är inte bara vad som odlas som
förändrats. Även kolonisterna har bytt
profil. En undersökning av sammansättningen av kolonisterna i den anrika
kolonin Zenith i Malmö, anlagd 1907
och med 63 lotter, visar att andelen
yngre personer och invandrare ökat
bland medlemmarna och att kolonirörelsens traditionella arbetargrund
luckrats upp. Antalet akademiker växer
och den ekonomiska standarden bland
medlemmarna är bättre nu än tidigare.
Sammantaget betyder det att det är
medelklassen, eller de med pengar, som
nu odlar frukt och blommor i trädgårdar som allt mer antar formen av
fritidshustomter. Och efterfrågan efter
lediga lotter växer. I Malmö är vänte
tiden för en kommunal kolonilott cirka
sju år.
Där skapas nya kolonianläggningar
fortfarande. I Malmö anlades Flansbjär
så sent som 1989.
Men vid sidan av det kommunala
kösystemet finns det också en växande
marknad för att köpa och sälja kolonier.
Det är stugorna det handlas med,
lotterna ingår inte i värderingen, däremot fruktträd med mera. Och priserna
stiger snabbt. Idag får man ge flera
hundra tusen kronor för en kolonistuga
i de större städerna, mindre i de små
städerna. I Malmö såldes den dyraste
kolonistugan för 1 340 000 kronor i
maj i år, medan en stuga i Trelleborg,
som har tre kommunala och flera
privatägda kolonianläggningar, bjöds
ut för 80 000. Landskrona, som har
gamla anor inom koloniodling har idag
sex områden med inalles 1400 lotter.
Stugor bjuds ut på nätet för 55 000
kronor. Landskrona kommun har tagit
fram en handlingsplan för att motverka
att kolonistugorna i allt högre grad används för permanentboende och också
är föremål för andrahandsuthyrning.
Förutsättningen för att köpa en
kolonistuga är att det finns eget kapital.
Det går nämligen inte att ta ett bolån
för att köpa kolonistuga. På många
platser tillämpas hembud. Det innebär
att den som vill sälja sin stuga först
måste erbjuda kommunen eller koloniföreningen att köpa. Om så sker hålls
8

”Då möjligheten för
städernas arbetare att
odla sina egna bebyggda
kolonilotter begränsats
av stigande priser tycks
det vara de stugfria
odlingslotterna som
kan komma att bli rädd
ningen i den väntade
livsmedelskrisen.”
priserna nere på en acceptabel nivå och
möjligheten till oskälig vinst begränsas. Men där hembudsförfarandet inte
tillämpas är marknaden fri med höga
priser som följd.
Men för den som vill försäkra sig om
ett eget livsmedelstillskott, vilket med
största sannolikhet kommer att bli av
stor vikt i höst, finns ett kommunalt
alternativ. Det är möjligt att arrendera

kommunala odlingslotter i många av
de skånska kommunerna. Odlingsytorna varierar från 100 kvadratmeter
som störst, ner till odlingslådor på 1
kvadratmeter.
Odlingslotterna har dock blivit en
förlustaffär för kommunerna då hyresintäkterna inte täcker kostnaderna
för vatten och avlopp, vaktmästare
och annan personal. Malmö ändrade
därför prissättningen 2019 efter att ha
gått minus med 1,2 miljoner kronor.
Efter ett införande av tre prisnivåer på
odlingslotter har kommunen fått ned
underskottet till en tredjedel.
Då möjligheten för städernas arbetare att odla sina egna bebyggda kolonilotter begränsats av stigande priser
tycks det vara de stugfria odlingslotterna som kan komma att bli räddningen i
den väntade livsmedelskrisen.
Text: Lasse Hansson
Foto: Johan Strandell
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Post Corona | Spaning

Alternativa verkligheter efter Corona
Mitt i pandemin är teorierna många kring hur post-Coronasamhället kommer att se
ut. Forskare ur olika discipliner har varvat visioner med spaningar och förhoppningar
– kan vi ställa om till mindre resande nu när vi sett att det är möjligt? Klarar vi att
konsumera mindre? Kan vi fortsätta uppskatta de underbetalda yrkesgrupper som
bär upp vår välfärd nog för att faktiskt börja betala dem efter krisen?
I denna mix av förstå-sig-på:are kommer här ett regionalt gissningverk: hur bra
– och hur illa, skulle det kunna bli om faktiska politiska förslag skulle bli möjlighet
när krisen lägger sig?

Dystopi – blandad kompott för
ett annat Skåne:

Utopi – med V-fanan i
högsta hugg:

● Fler vårdval inrättas. Närmst på tur för försäljning: Barn- och
ungdomspsykiatrin (efter förslag från Liberalerna/Alliansen).
● Kameraövervakning införs i betydligt högre utsträckning.
All personal inom kollektivtrafik och akutsjukvård bär kroppskameror. Stängsel sätts upp runt sjukhusen (efter förslag från
Moderaterna).
● E6 byggs genast ut till sex filer genom Skåne, trots Trafikverkets
professionella rekommendation att överväga detta först om
20-30 år (efter en lång rad andra åtgärder) (efter förslag
från Moderaterna/Sverigedemokraterna).
● Behöver du tolk inom sjukvården får du betala för det själv
(efter förslag från Sverigedemokraterna).
● Arbetar du inom vården får du inte bära slöja (eller annan ”religiöst
kodad klädsel”) (efter förslag från Sverigedemokraterna).
● Går du i grundskola får du inte bära slöja (efter kommunala
förslag från Sverigedemokraterna).
● Skåne verkar för en minskad invandring (efter förslag från
Sverigedemokraterna).
● Gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark blir permanenta
för att skydda Sverige och Skåne (efter förslag från Sverige
demokraterna).
● Regionen avskaffas och staten tar centralt över allt ansvar för
Skåne (efter förslag från Kristdemokraterna).

● Vi inför 30 timmars arbetsdag på hårt utsatta avdelningar på SUS, ett projekt som redan i sin linda
har planer på snabb utbyggnad med målet att all
sjukvårdsanställd personal jobbar 30 timmar per
vecka med bibehållen lön.
● Samtliga vårdval avskaffas och verksamheterna
återgår i regional regi, inga fler skattepengar till
bolagsstyrelser! Yrkesgrupperna kommer sedan
att ingå i personalsatsningarna ovan.
● Drift och underhåll av Skånetrafikens fordon
återgår i regional regi med tillsvidareanställning
som norm.
● Det blir avgiftsfritt för pensionärer och unga att
åka med kollektivtrafiken, med plan för att utöka
till helt fri kollektivtrafik så fort som möjligt.
● Klimatnödläge utlyses och regionen samman
ställer en koldioxidbudget – alla beslut fattas
utefter rådande behov av akut utsläppsminskning
och budgeten pekar ut behoven år för år.
● Gränskontroller mellan Sverige och Danmark
slopas för att skydda asylrätten och underlätta
resande.
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Text: Emma Eliasson Åström
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Kultur | Skånsk litteratur

Extremhemester 2020:

Skåne från den egna
hängmattan
2020 kommer inte att
bli året känt för flest
tågluffar, spännande
tropiska resedestinatio
ner eller uppfyllanden
av yngre dagars rese
drömmar. Eller, kanske
det sistnämnda, om
man som skåning (läs:
boende i Skåne) närt en
levnadslång längtan
efter Ales stenar eller
Burlövs centrum. Rådet
att ”hemestra”, semestra
på hemmaplan, verkar
(hittills) stå sig solitt
över sommarsemes
trarna.
Om du är en person som tar detta som
en ren förolämpning mot din kulturella
frihet till fysisk och metafysisk förflyttning är kommande tips kanske inget
för dig. Om du däremot misstänksamt
spanar efter eventuella smittohärdar
till grannar och livsfarliga hundrastare
när du, iklädd inplastad onepiece och
snorkeln från Rhodos -02 kastar dig
ut 05.00 för att hämta veckans post
(obligatorisk handspritsession värdig
en mikrobiolog i labbmiljö en självklar
del av vardagen), låter det kanske inte
10

så dumt att spara både Ales stenar och
Burlövs centrum tills jorden har slutat
gå under för den här gången? Hemestra
för dig betyder att inte korsa tomtgränsen annat än för snabba hopp för att
aggressivt hejda matbudet att lämna
dina konserver och toalettrullar till den
troliga härdsmälta av Covid som sker en
dörr bort. Vad kan då passa bättre än att
hålla det lokalt och ta sig runt i söderns
soliga svängar i litteraturens värd?
Folkviljan ger dig exklusivt: extremhemestern 2020: besök Skåne tryggt från
karantänen!

Lund: Det finns gott om littera-

tur från akademins och den underliga
satsmelodins högborg, men varför inte
vandra in i en steril miljö där folk avlider av allt annat än virus? Deckarna Sista jouren och Blocket är skrivna av Karin
Wahlberg och håller dig garanterat både
vaken under parasollet och på behörigt
avstånd (fysiskt) från Universitetssjukhuset i Lund. Under ”instutitionsdraman från Lund” finnes även sorgliga och
mästerliga Ditt liv och mitt av Majgull
Axelsson där familjerelationer och livet
på Vipeholms ”anstalt för sinnesslöa”
skildras med insikt och allvar.

Ystad: Känns en glass på Glassma-

keriets kullerstenar inte bara farligt
utan också lite… för trevligt? Kasta dig
genast över Susanna Alakoskis samlade
verk, där finns både rekorderligt filmatiserade Svinalängorna för Ystadsintres-

senten och början på en fyra böcker lång
serie med start i Bomullsängeln och
Malmös fabrikslandskap! Arbetarhistoria och gripande familjeöden.

Landskrona: Maria från

Borstahusen var från början en pjäs
som sattes upp 1976 av Skånska teatern
i Landskrona. Den var debutskrift från
fabriksarbetande Mary Andersson, även
senare känd för triologin om Sorgenfri
i Malmö, och mottogs succéartat som
en stark skildring av några av Sveriges
alla kämpande kvinnor. Är du mer av
en deckarälskare? Lugn, Borstahusen
figurerar också i Smugglaren av Tony
Johansson, en bok där sidorna praktiskt
taget vänder sig själva.

Kristianstad: Kristianstad,

Kristianstad, känt för våtlandskap,
översvämmade våtlandskap och militärhistoria? Och skräck! Kristina Ohlsson
har breddat genrevalet från deckare och
barnböcker till skräckromaner. Har du
inte tillgång till svalkande dopp inom de
närmsta kvadratmeterna? Kyl dig med
kalla kårar från regionhuvudstaden!

Österlen: Är du mer intresserad

av fattigsverige (nittonhundra)tjugotal,
småbrukare och dramatiska släktskildringar än stockholmska semesterkeramiker och äppeljippon? Då kan Dykungens dotter av Birgitta Trotzig vara något
för dig! Ett Österlen som det sällan
pratas om, aldrig trycks på framsidan
NR 3 2020

• FOLKVILJAN

Sommar
satsning på
fötter
”Vandra med V” är Vänster
partiet i Simrishamns som
marsatsning i corona-tider.

Första vandringen var längs
Östersjökusten, mellan Gislövs
Hammar och Simrishamn. Elva
vänsterpartister och närstående
gav sig ut i solsken och avslutade
drygt elva kilometer, eller 17 000
steg senare i regn.
◆ På vägen föreläste Sture Antons
son om bygdens kulturhistoria.
Bland annat om gamla gruvor för
brytning av flusspat, som under
kriget skulle göra Sverige själv
försörjande av aluminium till
flygvapnet.
Idag hänger ett större hot över
bygden då området är rikt på
alunskiffer och är inmutat för
prospektering för vanadinbrytning
av ett engelskt bolag med austra
liensiskt gruvkapital bakom sig.

av reklambladen men som inte ligger
långt bak i historien för de som levt och
brukat bygden innan 1980-talet. Vill du
ha något mer ortsspecifikt? Nutida? Och
upplyftande? Jovisst! Majken minröjare
av Karin Brunk Holmqvist röjer runt i
Skillinge och lämnar inget likt.

Helsingborg: Deckardrott-

ningen i Helsingborg, Bodil Mårtensson, har skrivit en lång serie om kriminalkommissarie Joakim Hill. Vill man ta
tjuren vid hornen och börja från början
är det En chans för mycket som gäller.

Simrishamn: Skrönans mäs-

tare Fritiof Nilsson Piratens penna har
mer än en gång svept över Simrishamn.
Med gedigen personlig erfarenhet av
värdshusbesök, spritförtäring och slarvig skolgång har han inspirerat otaliga
sedan Bombi Bitts första äventyr 1932,
och av skildringar som verkligen ger
liv till en bygd håller dessa fortfarande
dryga måttet!
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Malmö: Från Skånes största stad
finns en rik och omväxlande litteraturfauna att dyka ner i. I Torbjörn Flygts
Underdog bjuds vi med på en sjuttiotals
osande uppväxtskildring av ett Malmö
i förändring. Vill du gå på en litterär
upptäcksvandring bland träd i staden?
Då är Träd i Malmö din guide! 163 olika
träd får du träffa, fler hur var och varför
besvaras och en ny vinkel på en stad du
kanske redan känner utforskas! Tycker
du att alla tips hittills låter hundra år för
utopiska finns alltid Yarden, Kristian
Lundbergs nattsvarta skildring av en
alltför verklig verklighet som definitivt
inspirerar till politisk förändring av...
det mesta. Inklusive väder.
Text: Emma Eliasson Åström
Grafik: Werner Petersson

◆ Ett annat tema var utvecklingen
av ”lejena” (fiskelägena längs kus
ten) där jordarna var magra och dit
de fattiga drevs. En spin-off effekt
var att de utvecklade sillfisket som
så småningom lade grunden för
en rederiverksamhet som gjorde
Brantevik till Sveriges största
skuthamn, räknat i tonnage.
Idag har fiskarnas små pörten
förvandlats till överklassreservat
med en hög BMW-faktor.
◆ Arkeologen Björn Wallebom
beskrev och visade på fynd från
stenåldern. Kuststräckan var
bebodd redan 5000-6000 år f.Kr.
De domarringar, skeppssättningar
och begravningsdösar som ända
fram till 1700-talet fanns synliga i
terrängen har genom århundrade
na skövlats och använts till gårdsoch kyrkobyggen i trakten.

”Vandra med V” kommer att
återkomma regelbundet under
sommaren. Vandringarna kommer
att bygga på olika teman och en
förutsättning är att man kan nå
start och slut med kollektivtrafik
eller fötterna.
Text: Mats Sundbeck
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Kultur | Tips

5 tips som räddar sommaren
I tider av social distansering vill Folkviljan bjuda på en handfull finfina kulturtips
du kan ta del av i sommar – teater, pod, radio, musik och litteratur.

POD

RADIO

Den svenska musikhistorien

P2 Dokumentär

Sommaren är räddad. Podden ”Den
svenska musikhistorien” går igenom
det mesta från bronslurens dagar till
2010-talet i 106 avsnitt komplett med
Spotify. Kvinnligt, klassiskt, elektroniskt, akustiskt, jazz, pop. Allt läckert
presenterat av Esmeralda Moberg och
Mattias Lundberg som frågar sig varför
det låter som det gör.

Om Barbara Strozzi, 400 år, en av
barockens främsta kompositörer. Om
en av 1800-talets främsta kompositörer: Clara Schumann. Om Julius
Eastman, ”radikalen vid pianot” svart,
homosexuell, politisk. Om 20-talets
queer-kamp i Berlin. Om Ted Ströms
Vintersaga, är den vår inofficiella
nationalsång? Om ”Porrmässan”,
skandalen som tvingade kompositören
att gå under jorden. Om Fendi, ett
”azmari bet” som är det sista folk
musikhaket i Addis Abbeba.

Den sistnämnde nominerades till
Stora radiopriset för programidén.
Esmeralda Moberg är själv musiker,
programleder även världsmusikprogrammet Klingan, men är också känd
för sitt öppna brev till Jimmie Åkesson
om kultur (Folkbloggen). Podden spurtar i podgästen Ametist Azordegans
redogörelse av svensk hip hop strax
före målgång. Ladda och lyssna.
Maria Kållberg

Om Victor Jara, om bossanovans historia, om Hitlers svenska musiker.
Dessutom: 2018 hittades den sannolikt första malmöbon – en 40 årig
kvinna – under Sankt Petri-kyrkan när
man byggde om orgeln. Sådant berättar
man om. Ladda och lyssna.
Maria Kållberg

SPOTIFY
Mansfri spellista på Spotify

I vintras skapade vi här hemma en
mansfri spellista på Spotify. Den innehåller i dagsläget 11,27 timmars musik och
artister som Diamanda Galas, Hurray
for the riff raff, Viv Albertine, Cherrie,
Missy Elliot, Bikini Kill, Dixie Chicks,
Maxida Märak, Silvana Imam, Arre Arre,
Imenella, Arja Saijonmaa, Leila K, Nadia
Theran, Robyn, Beyond Pink, Mala
Rodriguez och Billie Eilish för att nämna
några få. Spellistan heter 4 januari och
du kan söka efter den på Spotify.

TEATER
Du har hela livet, habibi

Riksteatern Play streamar några av
sina föreställningar och Chantale
Hannouchs Du har hela livet, habibi är
en stark pjäs om kultur, rasism, mellan

förskap mobbning men även hopp.
Angelica Radvolt och Isabella Touma
Pettersson spelar rollerna och gör det
väldigt bra. Handlingen utspelar sig i
en annan dimension där den yngre och
äldre huvudkaraktären Cynthia möts
och för ett samtal kring bland annat sin
uppväxt, och vad som händer senare i
livet och varför.
Mikael Sörling

LITTERATUR
Angie Thomas
The hate u give, Min tur nu

Stark skildring av rasism
i dagens USA med en
handling som skulle
kunna vara dokumentär.
Angie Thomas låter via
16-åriga Starr Carter
berätta om hur polis
oprovocerat dödar, om
kamp, uppror och stolthet. The hate u give är
främst riktad till ungdomar, men jag hade svårt
att lägga den ifrån mig.
Boken har filmatiserats
och är värd att se.
Sedan kan du plocka
upp Angie Thomas andra roman
Min tur nu, som handlar om unga hiphoptjejen Bri. Den är lika bra som The
hate u give – men på ett annat sätt.
Mikael Sörling

Mikael Sörling
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Maj Sjöwall | Kultur

Det slutna
systemet
”Hyresvärdar i det här landet är det jävligaste
som finns. Men systemet uppmuntrar ju utsugning.”
Så skriver författarna Maj Sjöwall och Per Wahlöö i
kriminalromanen Det slutna rummet som kom ut 1972.
Den 29 april i år gick författaren Maj
Sjöwall ur tiden vid en ålder av 84 år.
Hon hade, tillsammans med sin partner
Per Wahlöö, skrivit Roman om ett brott,
en romansvit i tio delar.
Brottet, menade författarna, var hur
samhället tillåtits att utvecklas i ett allt
tydligare öppet klassförtryck. De valde
att ge uttryck för sin samhällskritik i
kriminalromanens form och med ett
tydligt vänsterperspektiv.
Just bok nummer åtta i serien – Det
slutna rummet – har full aktualitet i
dagens Sverige där det just nu diskuteras marknadsanpassning av hyressättningen. En av huvudpersonerna i
boken, Rhea Nielsen, är den som uttalar
det inledande citatet i denna text. Hon
har fått ärva ett hyreshus efter sin far
och bor själv i fastigheten tillsammans
med sina hyresgäster.
Handlingen i boken är förlagd till
Stockholm. Men Rhea Nielsen och
hennes fastighet har en förebild i en
kvinna, bosatt i Rörsjöstaden i Malmö,
vilket också Maj Sjöwall var under en
tid.
Att handlingen utspelar sig i början av
1970-talet märks tydligt på hur författarna beskriver förhållandena i Rhea
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Nielsens fastighet. Värdinnan själv har
bilder av Lenin och Mao på väggarna
och förhållandet mellan hyresvärd och
hyresgäster liknar mer ett kollektivboende med enskilda lägenheter än en
vanlig hyresfastighet.
Uppenbarligen har verklighetens
Rhea Nielsen gjort stort intryck på Maj
Sjöwall. Rheas far var ”bara intresserad
av att kassera in hyrorna och sparka
ut hyresgäster som inte kunde betala i
tid. Sen delade han upp lägenheterna i
sängplatser och hyrde ut dem svinaktigt
dyrt till utlänningar och andra som inte
hade något val”.
Mycket av kritiken i boken skulle lika
gärna kunna gälla dagens samhälle.

Men det är just Rhea Nielsens solidaritet med sina hyresgäster och hennes
hjälpsamma välvilja som författarna
framhåller. Hyresvärden har aldrig sin
dörr låst om hon inte vill vara i fred.
Hon upplåter sin egen tvättmaskin och
ser till att fastigheten fungerar. Hyresgästerna kliver in i lägenheten utan att
knacka.
”Jag bråkar inte med dem som bor
har. Det ska inte behövas.”
Än idag tycks författarnas idealvärld
fortfarande mycket avlägsen.
Text: Lasse Hansson
Foto: Peter Knutson

”Handlingen i boken är
förlagd till Stockholm. Men
Rhea Nielsen och hennes
fastighet har en förebild
i en kvinna, bosatt i Rör
sjöstaden i Malmö, vilket
också Maj Sjöwall var
under en tid.”
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Intervju | Åtta frågor till Max Koch

Du sköna nya
nerväxt?
Börjar vi ana Bortom BNP...
Av åldersskäl har jag nu tillbringat mer än tre månader i min lägenhet. Jag går bara ut för att ta promenader, handlar allt på nätet, bara
det mest nödvändiga, men ibland kommer även Systembolaget med
hemleveranser.
Tiden räcker plötsligt till så mycket mer, jag har börjat sy igen, gör
nya kläder till mina barnbarn av mina gamla, de som inte längre passar.
Dessutom bakar jag, något som jag inte gjort sedan jag var student,
odlar på balkongen, läser och ser på film.
Läser om städer som Milano och Barcelona där invånarna nu andas
ren luft, om folk som cyklar på nylagda banor i Paris och djur som
njuter av en ny frihet.
Liknar detta den omställda verklighet som degrowth-rörelsen eller
nerväxtrörelsen eftersträvar? Lite som en möjlig framtid i Bortom BNP?
Jag ringde Max Koch, professor i socialt arbete på Lunds Universitet.
Han har ägnat flera års forskning om nerväxt och är en av de drivande
krafterna bakom rörelsen i Sverige.

1. Vad menas med nerväxt?

– I de rika länderna lever vi bortom
de planetära gränserna. För att hålla
oss inom dessa skulle det ekologiska
fotavtrycket i länder som Sverige behöva minska signifikant. Samtidigt har
social ojämlikhet ökat betydligt under
de senaste decennierna. Med nerväxt
eller ”degrowth” menas en minskningsprocess av vår energi och materiella
resursförbrukning tills dessa är inom
de planetära gränserna. Samtidigt
gäller det att reducera ojämlikhet och
upprätthålla kritiska nivåer av välmående. Processen förutsätter att BNP-tillväxt inte prioriteras som vårt främsta
politiska mål.
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2. När dök begreppet först upp
och var finns denna rörelse?

– André Gorz var först att använda begreppet ”degrowth” eller ”decroissance”
i början av 1970-talet. Rörelsen fick nytt
momentum 2008 efter att den första
internationella degrowth-konferensen
hölls i Frankrike. Sedan dess har flera
stora konferenser ägt rum i Spanien,
Italien, Tyskland, Ungern och Sverige
(organiserad av ”Institutet för Nerväxt
studier” i Malmö). Under pingsten i
år hölls den första online degrowthkonferensen i Wien med runt 3000
deltagare. Där samlades politiska aktivister, konstnärer och akademiker. Det
finns en hel del nationella och lokala
nerväxt aktiviteter. Rörelsen är starkast
i Katalonien, Frankrike, Tyskland och
Österrike.

3. Vad är skillnaden mellan
nerväxt och lågkonjunktur?

– Lågkonjunktur är oplanerad och kaotisk, medan en nerväxtprocess ska vara
planerad och demokratiskt styrd. Den
kanadensiske ekonomen Peter Victor
pratar om skillnaden mellan ”degrowth
by design” (planerad nerväxt) i motsats
till ”degrowth by disaster” (lågkonjunktur/kris)
4. Är grön hållbar tillväxt till
räckligt för att nå Paris-avtalets
mål?

– Absolut inte. Vi har haft grön tillväxt
som politisk huvudstrategi under de
senaste 30 åren. Samtidigt har utsläppen av växthusgaser ökat nästan hela
tiden. Vi har haft en ”relativ” frikoppling av BNP-tillväxt, CO2-emissioner
och energi- och resursförbrukning i
några länder i väst, det vill säga vi har
förbrukat mindre energi och resurser
och släppt ut mindre CO2 per producerad krona.
Men de här relativa framgångarna
har nästan alltid ätits upp av växande
produktions- och konsumtionsmönster. Vi har helt enkelt ingen empirisk
evidens av en grön tillväxt som pågår
under en längre tid, och tillräckligt
länge, för att kunna nå Paris-avtalets
mål. Klimatet bryr sig inte om relativa
framgångar, bara en absolut och snabb
minskning av utsläppen av växthusgaser skulle hjälpa. Det vore betydligt
enklare att nå klimatmålen om färre
varor produceras, inte fler.
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”Lågkonjunktur är oplanerad och kaotisk,
medan en nerväxtprocess ska vara
planerad och demokratiskt styrd.”

Max Koch forskar om nerväxt och hållbar välfärd

5. Du menar alltså att teknikutvecklingen i sig inte leder till att vi
använder allt mindre, mer hållbar
energi och mindre materiella
resurser inom naturens gränser?

– Som sagt, de strategier som bygger
på grön tillväxt och ekologisk modernism har än så länge bara lett till
relativa, inte absoluta, framgångar.
Inom den ekologiska ekonomin pratar
man om ”rebound effects”, det vill säga
när energin blir billigare på grund av
teknologisk innovation blir resultatet
oftast att mer energi konsumeras totalt.
Men jag håller absolut med om att teknikutvecklingen också behövs. Under
klimatnödläget är lösningen förmodligen en kombination av nerväxt (reduktion i resurs- och energianvändningen)
tillsammans med teknologisk och social
innovation.
6. Nerväxt, innebär det att
kapitalismen avskaffas? Eller går
det att bekämpa klimatförändringarna inom vårt nuvarande
system?

– Kapitalackumulation av privata före
tag ligger bakom tillväxtimperativet
och det kan därför inte längre vara ett
styrmedel för ekonomin. Men det finns
redan nu andra former av egendom än
privategendom som borde stärkas: offentlig egendom, och kommunal egendom eller ”commons” (som Wikipedia).
Nerväxt betyder inte att marknader
avskaffas men att andra ekonomiska
styrmedel förstärks betydligt.
Det går alltså att bekämpa klimat
förändringarna redan nu, men om man
följer en nerväxtstrategi skulle den leda
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bortom den kapitalism vi nu känner
till. Å andra sidan gäller det att betona
att inte heller en ny form av socialism
skulle kunna växa fram i västvärlden.
Men under en demokratisk socialism
skulle möjligheten att reglera förhållandet mellan människor och natur
”rationellt”, som Marx redan skrev,
säkert öka.
7. Hur kan vi uppnå nerväxt?

– Det finns olika strategier som diskuteras inom nerväxtrörelsen. I länder som
Sverige tror jag på så kallade eko-sociala politiska åtgärder som utvecklas underifrån (till exempel i de medborgarforumen som vi just nu genomför i Skåne
inom projektet ”Hållbar välfärd för nya
generationens socialpolitik”), och som
samtidigt adresserar klimatnödläget,
den sociala ojämlikheten och bromsar
ackumulationsdynamiken. Till exempel
skulle man kunna införa inte bara en
basinkomst utan också en maxinkomst.
Om trycket nerifrån blir tillräckligt
starkt går det att påverka statlig politik,
att möjliggöra genomförandet av en
sådan eko-social politisk ansats.

8. Coronakrisen har bland annat
lett till en krympande BNP, minskade transporter och bättre luft i
många städer, till snabb omställning hos vissa företag och ökad
samverkan i civilsamhället. Kan
man dra slutsatsen att nerväxten
därmed fått vind i seglen?
Och finns det i så fall erfarenheter
att bygga vidare på för att komma
närmare våra mål? Hur kan vi
undvika ”business as usual” när
krisen är över?

– En sak har blivit tydlig under
krisen: vi kan tillfredsställa våra
grundbehov med en betydligt mindre
energi- och resursinsats. Men det är
också klart att covid-19 krisen inte är
någon planerad process såsom den
diskuteras inom nerväxtcirklar. Jag gissar att för att verkligen kunna förändra
folks sätt att tänka och känna kring
det ”goda livet” så borde krisen pågå
betydligt längre. Då kunde alternativa
konsumtionsmönster lättare etableras.
Till exempel, om man inte kunde flyga
under flera år skulle man istället börja
att semestra lokalt – och tycka att det är
helt normalt och naturligt.
Text: Gunilla Ryd

Max Koch är professor i socialpolitik på Lunds universitet.
Han har publicerat mycket om nerväxt och hållbar välfärd. De här två artiklarna
går att ladda ner, open access:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328718300715
och
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2019.1684738
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Corona | Region Skåne

Att vara vänster
i Region Skåne under
covid-19
Den här våren har inte varit som den brukar. Vi har ställt om
många av våra sociala kontakter till telefon och olika videochattar.
Många av oss åker och handlar åt våra äldre och på många sätt
hjälps vi åt för att få vardagen att fungera i restriktionerna.
Nyord som hemester lanseras och många av oss funderar på om
vi har sovsäckar till hela familjen för att kunna ta en tur längs
Skåneleden med barnen i sommar. Samtidigt inom Region
Skånes väggar pågår ett enormt arbete för att ta om hand,
skydda, vårda och rigga regionens alla verksamhetsområden
för att fortsätta ta hand om smittan.
Hur ser den politiska processen
ut i pandemin?

Sara Svensson, Vänsterpartiet
Skånes regionråd, leder regiongruppens
parlamentariska arbete i pandemin.

Hej Sara.
Hur ser situationen ut i Skåne?

Läget i Skåne ligger just nu på en stabil
lägre nivå och det beror säkert på
många saker. Pandemin är ju inte över
och saker kan förändras snabbt så det
är viktigt att alla fortsätter att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om sociala distansering
exempelvis.
16

Det politiska arbetet är speciellt just
nu. Vi får kontinuerliga uppdateringar
om situationen och läget, men mycket
handlar också om att fundera och
planera för hur sjukvården ska kunna
stärkas framöver. Pandemin ställer
väldigt mycket saker på sin spets –
den redan sedan tidigare ansträngda
vårdplatssituationen, arbetsmiljön för
all personal, rätten till vård och inte
minst vilka långsiktiga effekter detta
får för folkhälsan. Kollektivtrafiken går
med stora underskott och arbetslös
heten växer. För att vi som samhälle ska
komma stärkta ur detta krävs mycket
vänsterpolitik!

marknadsliberala styrmodeller och privatiseringar. Problemen med detta blir
ju ännu tydligare nu när det är skarpt
läge. Behovet av en stor upprustning av
välfärden generellt är ju skriande. Bra
arbetsvillkor både i regionen och i kommunerna, satsningar på utbildning, arbetsmiljö, fler kollegor och arbetsro är
ju väldigt viktigt och frågor som vi behöver fortsätta driva med förnyad kraft nu
och framöver. Men det blir också viktigt
att ta till vara all kreativitet som finns
nu – det är en hel del utvecklingsinitiativ som har tagits för att lösa situationer
som uppstår i och med pandemin som
är värda att fortsätta arbeta med.
Samtidigt så har Region Skåne fler
ansvarsområden som påverkas av
pandemin. Hur ser det ut i resten av
regionens verksamheter?

Hela samhället har drabbats hårt av
pandemin. För kollektivtrafiken har ju
resandet dalat mycket som en konsekvens av de rekommendationer som
finns. Det viktiga är ju att se till att
resurserna ökar och att man kan satsa
sig ur denna situation framöver. Kultursektorn har ju också drabbats enormt av

Det har varit stora diskussioner
om sjukvården nu. Hur ser
Vänsterpartiet på situationen i
den skånska vården?

All personal gör varje dag enorma insatser för att rädda liv, bota och lindra,
men redan innan pandemin var ju hela
den svenska vården både i regionerna
och i kommunerna hårt ansträngd. Både
till följd av decennier av effektiviseringar och besparingar men också av olika

Kulturarbetare behöverekonomiskt stöd nu.
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pandemin och för oss som vänsterparti
har det ju varit viktigt under hela våren
att se till att stödpaket kommer kulturarbetare till del.
Vilket fokus har Vänsterpartiet Skåne
haft under pandemin?

Vi har jobbat stenhårt med att ta fram
konkreta politiska lösningar på situationen som råder just nu. Samtidigt som vi
tar fram och planerar för politiska förslag
och krav framöver på hur vi som samhälle
ska kunna hantera liknande kriser bättre
framöver.
Vad kommer regiongruppen jobba
vidare med nu?

Det viktigaste just nu är att bygga ut
välfärden i alla dess delar. Att fortsätta
kämpa för en jämlik samhällsutveckling
på alla plan. Pandemin har ju verkligen
satt fingret på den borgerliga politikens
misslyckanden som vi har sett genomföras under många långa år. Jag tänker på
avregleringen av apoteken, privatiseringarna och alla år av effektiviseringar som
har inneburit att hålen i välfärden har
vuxit. Detta är vår stora uppgift framöver
som Vänsterpartiet. Att lägga konkreta
förslag för jämlikhet och radikal vänsterpolitik.

Text: Werner Joacim Petersson, politisk sekreterare,
Vänsterpartiet Skåne

Följ Region Skånes arbete,
prenumerera på dagliga
pressbulletiner och se press
konferenser på
www.mynewsdesk.com
/se/region_skane
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Kapitalet ber socialismen
om räddning
Coronakrisen har haft
stor påverkan på både den
svenska ekonomin och
världsekonomin. Många
människor har blivit av
med sina arbeten eller bli
vit permitterade. Många
företag ser rejält mins
kad efterfrågan för sina
produkter och tjänster och
har därmed problem att få
ekonomin att gå ihop.

När det svenska näringslivet drab-

bas av corona börjar de politiska
aktörer som under årtionden har
monterat ner välfärden och gång
på gång har lyft fram behovet av
mindre stat vilja se att staten ska
gå in med gigantiska ekonomiska
stöd. Både Moderaterna och Svenskt
Näringsliv har velat se exempelvis
slopade arbetsgivaravgifter för alla
företag utan någon motprestation.
Vänsterpartiet har i riksdagen
vunnit en del segrar som att alla
riksdagspartier röstade för att
företag som får statligt stöd genom
korttidspermitteringar inte ska få
göra aktieutdelningar. Vilket flera
av storföretagen annars planerade
att göra.
Moderaterna och Svensk Näringsliv har dock fortsatt att intensivt
vilja se stora statliga ekonomiska
stöd utan någon motprestation
från statligt håll. Någon som tidigt
reagerade på detta är Arena idés
chefsekonom Sandro Scocco. Han
lyfte tidigt i pandemin att det enda
rimliga är att det i storföretagen är
aktieägarna som i första hand bör
skjuta till nytt kapital ifall detta
behövs. Aktieägare som under de
senaste decennierna har gjort stora
aktieutdelningar, som gjort sig själva rikare och sina företag fattigare.
Kan eller vill inte aktieägarna skjuta

till pengar så menar han att staten
bör få chansen att skjuta till pengar
mot att få en del av ägandet.
Det var på så sätt det gick till
under 90-talet när den svenska
staten hjälpte bankerna som hade
ekonomiska problem efter att ha
spekulerat i fastigheter. Staten gick
in med pengar och fick fastigheter
som sedan kunde säljas när tiderna
åter var bättre. Staten fick tillbaka
de pengar som den hade satsat och
till och med mer därtill. En annan
positiv effekt med en sådan här
metod är att rädslan för att få staten
som medägare kan göra att aktieägare visar ett större intresse att gå
in med kapital istället för att låta
skattebetalarna ta hela kostnaden.
EU:s och Euroländernas hantering
av finanskrisen 2008 skapade en
debatt om hur banker som har tagit
stora risker och därefter hamnat
i ekonomisk kris ska hanteras.
För i krisens spår köpte stater
upp tillgångar från bankerna och
skattebetalarna fick därmed ta
över riskerna. Det sociala priset för
denna politik blev enormt i många
länder. Att stater köper ut företags
risker och förluster vid kris brukar
benämnas bail out. I EU fanns efter
krisen en samstämmighet om att
detta inte var en bra metod då den
skapar incitament för banker att ta
så stora risker som möjligt eftersom
vinster är privata medan förlusterna
socialiseras. Istället gjordes en överenskommelse om att bail in skulle
användas i dessa situationer. Ett system för att det ska vara aktieägare
och inte skattebetalare som i första
hand skjuter till pengar vid kris.
När vi nu i Sverige och i andra länder ser att näringsliv och högerpartier ropar om att förluster åter ska
socialiseras utan motprestation är
det oerhört viktigt för jämlikheten
att ta strid för att så inte ska ske.
Text: Jesper Sahlén
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Malmökommissionen:

Många råd följdes
– Satsa på sociala investeringsfonder.
– Gör levnadsundersökningar.
– Skapa kunskapsallianser.
Det var några av de råd Malmökommissionen gav
Malmö stad för sju år sedan. Mycket förblev ogjort. Det
visar den utvärdering som staden beställt av konsult
företaget WSP och som överlämnades i mars i år.

Emma-Lina Johansson

Tapio Salonen

Mikael Stigendal
18

– Vi hoppades på konkreta åtgärder när råden
gavs 2013. De flesta har inte genomförts, säger
Emma-Lina Johansson, kommunalråd för
Vänsterpartiet.
Kommunstyrelsen tillsatte Malmökommissionen 2010 – en tvärvetenskaplig och politiskt
oberoende grupp som tre år senare levererade
72 skarpa förslag som syftade till att minska den
växande ojämlikheten i staden.
Tapio Salonen, forskare vid Malmö universitet
och en av kommissionärerna, har läst utvärderingen.
– Här finns inga egna undersökningar om hur
staden mår i dag och vad som uppnåtts, exempelvis som att halvera barnfattigdomen eller att
minska bostadssegregationen, påpekar han.
Ingående analyser
Problemen, poängterar han, är inte individuella
utan strukturella. För att råda bot på ojämlikheten
krävs mer ingående analyser än denna utvärdering (se bland annat Folkviljan 5/2019 om DeSo,
demografiska statistikområden).
WSP:s granskning visar emellertid att det i en
del fall funnits en politisk ovilja mot kommissionens rekommendationer. En av grundpelarna,
förslaget om sociala investeringsfonder, avfärdades tidigt av stadens styrande, bland annat av en
ekonomidirektör: ”Förebyggande insatser är inte

en redovisningsfråga utan en styrningsfråga”.
– Typiskt kameral inställning, kommenterar
Salonen.
Ojämlikhet på bostadsområdet kastar människor i händerna på socialtjänsten. Segregation
minskar förutsättningarna att hitta arbete.
Arbetslöshet leder till barnfattigdom. Allt hänger
ihop – och allt kostar.
Långsiktiga investeringar
Sociala utgifter, menar Malmökommissionen, kan
betraktas som långsiktiga investeringar för en
jämlik samhällsstruktur. I Malmö har utvecklingen
i många fall gått åt motsatt håll sedan 2013.
– Vi har exempelvis sett stora nedskärningar
inom barnomsorgen och en ökad hemlöshet bland
malmöbor som inte har råd att bo i de bostäder
som erbjuds, säger Emma-Lina Johansson.
Vänsterpartiet lämnade därför ett särskilt
yttrande till kommunstyrelsen när utvärderingen
presenterats.
Sociala investeringsfonder, liksom regelbundna
levnadsundersökningar, skulle skapa förutsättningar för att bekämpa ojämlikheten. Men, konstaterar WSP, kommissionens råd har varken lett till
att staden nått bestående resultat eller påverkat
gamla strukturer.
– I stället har man satsat på enstaka projekt,
instämmer Emma-Lina Johansson.
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aldrig upp

Inkludera unga?

Hon och WSP är inte ensamma om kritiken.
Medarbetare i Malmö stad håller med: ”Målet är
att inkludera unga i samhället utan att bekämpa
orsakerna”, säger de till konsultföretaget med
hänvisning till CTC, Cities that Care och några
andra tidsbegränsade insatser.
Å andra sidan, skriver utredarna, anser flera
medarbetare i stadsförvaltningen att en hel del av
de åtgärder kommissionen föreslog redan var på
gång när slutrapporten räcktes över 2013. Dessutom har kommissionens arbete ökat medvetenheten om förebyggande arbete på ett allmänt plan.
Frågan är emellertid hur detta arbete ska gå till.
Kunskapsallianser
Ett av frågetecknen rör kunskapsallianser, ett
annat huvudspår för Malmökommissionen.
Begreppet lyftes av kommissionären Mikael
Stigendal, forskare vid Malmö universitet, och
innebär att förbättringsarbete bör ske i dialog
mellan beslutsfattare, näringsliv, civilsamhälle
och forskarvärld.
– Sådana allianser – eller vad man nu vill kalla
dem – ger utrymme för erfarenheter som ännu
inte är tillräckligt bearbetade eller kända, men
som kan berika och vidga perspektiven, säger
Mikael Stigendal.
– Men tyvärr blev vi forskare inte mer involveFOLKVILJAN
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rade efter det att vi lämnat våra rapporter.
WSP, å sin sida, pekar på att deltagarna i de
fokusgrupper som bildades hade en ”relativt
grumlig idé” av vad kunskapsallianser är.
Dela erfarenheter
Medborgarnas hälsa avslöjar stadens hälsa,
framhöll Malmökommissionen. Trots det, skriver
konsulterna, har samverkan mellan staden och
Region Skåne varit bristfällig.
– Vi forskare ska inte sätta oss på våra höga
hästar, säger Stigendal. Men genom att visa
respekt och vara nyfikna på varandras synpunkter
skulle man kunna få olika erfarenheter att mötas.
Emma-Lina Johansson tror att det saknas politisk vilja.
– Annars hade man väl vikt de resurser som
krävs för att nå målen, säger hon.
Barnfattigdomen har visserligen minskat, men
är inte i närheten av det mål om en halvering som
sattes upp 2013, skriver WSP i sin utvärdering.
Gratis kollektivtrafik för unga har inte genomförts.
Förslaget om kommunalt familjestöd utreddes,
men infördes inte.
Och så vidare.

Det tar knappt tjugo
minuter att åka buss från
Malmö universitet till
Rosengård centrum.
Det mentala avståndet
är längre. 2013 föreslog
Malmökommissionen
kunskapsallianser. De,
liksom många andra råd,
infriades aldrig.
Foto: Per Längby

Text: Per Längby
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Kuba | Covid-19

Kuba under covid-19 – en armé
av vita rockar
När Italien sände ut nödrop
med begäran om internatio
nellt stöd för att kunna hantera
den explosiva utvecklingen av
covid-19 i mars var tystnaden
kompakt från landets allierade
i NATO och EU. Ryssland och
Kina skickade containrar med
skyddsutrustning och sjuk
vårdsmateriel, men det första
landet att skicka personal var
den lilla blockerade, socialis
tiska ön Kuba, som den 13 april
ankom för att ta ansvaret för ett
fältsjukhus i Lombardiet, en av
de värst drabbade regionerna.
Efter Italien har Kuba skickat ytter
ligare 2041 läkare till ytterligare 22
länder. De 28 000 kubanska läkare som
redan före pandemin bedrev arbete i
38 (andra) länder har vidare styrt om
sitt arbete för att bekämpa pandemin.
Hur kommer det sig att ett relativt
litet land, med Sveriges befolkningsmängd, men med bara 15% av vår BNP
kan ha nära 30 000 av sina läkare i biståndsinsatser eller utlandstjänstgöring
och samtidigt hantera en pandemin?

Historia
Efter revolutionens seger 1959 valde
nära hälften av landets läkare att emigrera, vilket lämnade landet med enbart
3 000 läkare. Tidigt genomfördes för
landet enorma satsningar på utbildnings- och hälsosektorn, vilket kom att
bära frukt. 1965 hade Kuba en läkare på
1 200 invånare; idag är siffran en på 167
– den högsta läkartätheten (dubbelt så
hög som i Sverige). Även om man sedan
DU KAN GÖRA SKILLNAD!
Bästa Kubavänner!
Det är lätt att känna sorg och förtvivlan
idag. Covid-19 pandemin drar som en
farsot runt om i världen. Och de som har
svårast att komma undan är som alltid
världens fattigaste och svagaste männ
iskor. Att den drabbar alla lika är helt en
kelt inte sant. Viruset visar hur oerhört
20nyliberala ordningen är.
sårbar den

1960 delat med sig av sina begränsade
resurser, är det först efter millennieskiftet som de tidiga investeringarna i
utbildning och hälsa gjort att man
kunnat skala upp hjälparbetet.
2014 var Kuba det första landet att
hörsamma WHOs begäran om hjälp för
att stävja Ebola-utbrottet i Västafrika.
Över 600 läkare var redan på plats när
utbrottet kom och ytterligare 256 specialister skickades när begäran om hjälp
skickats ut. Läkarinsatsen lyckades med
att sänka dödligheten från 90 till knappt
20 procent och genomförde parallellt
med sin närvaro massiva utbildningsinsatser När kubanerna lämnat hade man
parallellt med behandlingen av patienter
fortbildat 13 000 afrikanska hälsovårdsarbetare från 28 länder. I Latinamerika
fick 68 000 samma träning och på Kuba
fortbildades 364 000 personer för att
kunna hantera Ebola om den skulle
utvecklas till en pandemi.
Covid-19
Kuba har ett välfungerande civilförsvar
med ansvariga ner på by- och grannskapsnivå. Årligen genomförs övningar
för att testa beredskapen tillsammans
med myndigheter, civilsamhälle och
armé. Övningarna kan involvera så
mycket som 1,5 miljoner personer åt
gången och syftar till att träna befolkning och myndigheter på att agera
effektivt i händelse av naturkatastrofer,
militära hot eller pandemier.
När landet bara hade ett 20-tal
bekräftade fall av covid-19 den 20 mars
valde man att agera kraftfullt. Inom en
vecka var gränser, hotell, restauranger
och skolor stängda. Industrin hade ställt
om till att tillverka skyddsutrustning.

Det diskuteras runt om i världen hur
pandemin skall bekämpas och det finns
många olika förslag och metoder. Kuba
svarar med sina internationalistiska lä
karbrigader. Idag har Kuba 24 brigader i
22 länder för att stödja utsatta länder.

Dagliga presskonferenser med landets
svar på Anders Tegnell – epidemiologen
Fransisco Durán – redogjorde för landets planerade åtgärder.
Landets fem TV-kanaler gick över till
att erbjuda barn och ungdomar distansundervisning. Löner och basprodukter
har garanterats alla medborgare. Ensamboende pensionärer och personer i
någon av riskgrupperna samt anställda
inom hälso- och sjukvård får mat och
hygienprodukter hemtransporterade av
samhället, för att inte behöva utsätta sig
för risker genom själv gå och handla.
Genom att samtliga bekräftade sjuka,
också de med milda symptom, har lagts
in på sjukhus och misstänkta fall har fått
dagliga hembesök av sin familjeläkare
har man lyckats få smittspridningen under kontroll. När denna text skrivs (1/6)
har Kuba, sedan pandemin inleddes
identifierat 2045 smittade varav 1809
har friskförklarats och lämnat sjukhuset
och 83 har hittills dött av smittan.
Kubas exempel visar föredömligt på
en välfärdsmodell som kan tas efter
av stora delar av de fattiga länderna i
syd. Samtidigt ställer landet oss i den
rika världen i skamvrån då vi med vårt
överflöd av resurser varken förmår att
erbjuda våra värst drabbade grannländer solidarisk hjälp eller förmår att
skydda den egna befolkningen. Något
som det socialistiska Kuba, trots USA:s
snart 60-åriga blockad och relativa fattigdom visat att man klarar av.
Text: Ola Nilsson
Medlem i Vänsterpartiet Malmö
Ordförande Svensk-Kubanska föreningen i Malmö
Filmtips: Community doctors (2016) om Kubas
hälsovårdssystem. Finns på YouTube (https://www.
youtube.com/watch?v=SgKJZY7urnM)

Men man har inget underskott på
medicinsk personal i landet. Tvärtom har
Kuba den största läkartätheten i världen.
Samtidigt utsätts landet fortsatt för en
allt brutalare blockad sedan 60 år av
USA (som straffar alla länder som bryter
mot blockaden). Detta innebär att Kuba
idag har stor brist på mediciner och
viktig utrustning, t ex respiratorer. Trots
vädjanden från en mängd regeringar
och internationella samarbetsorgani

sationer vägrar USAs president Trump
att ens under nuvarande läge lätta på
sanktionerna.

KAMPANJ PÅGÅR!
NEJ TILL BLOCKADEN !
JA TILL UTRUSTNING !
Läs mer på hemsidan:

www.svensk-kubanska.se
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Anställningsskydd | LAS

Utredningen om anställningsskyddet
– en dubbel katastrof
– Den utredning om förändringar i lagen om
anställningsskydd som presenterades 1 juni är en
dubbel katastrof. Det säger Mårten Pavlov,
vänsterpartist från Lund med uppdrag i fack
förbundet SEKO. Han fortsätter:
– Den är en katastrof dels genom att ut-

redningens förlag skulle skjuta maktbalansen på arbetsmarknaden ytterligare
åt arbetsköparsidan och därmed på sikt
allvarligt hota den svenska modellen.
Dels är den en katastrof genom att den
i princip omöjliggör konstruktiva förhandlingar mellan parterna i frågan.
– Det finns mycket små incitament för
en part att förhandla om det redan är
klart att resultatet blir en storseger för
den egna sidan om parterna inte lyckas
komma överens.
Mårten berättar kort vad utredningens förslag innebär:
● Undantagen från turordningsreglerna, vid arbetsbrist, utökas till fem för
alla arbetsköpare oavsett storlek. I dag
finns två undantag för arbetsköpare
med högst tio anställda.
● Fackliga organisationer kan inte
längre begära att driftsenheter på
samma geografiska ort slås samman till
en turordningskrets.
● Den som riskerar att bli uppsagd
måste kunna ta ett annat jobb redan
från dag ett, utan upplärning eller
utbildning, för att omplacering ska
kunna ske. Idag finns möjligheten att
omplaceras även om kortare utbildning
är nödvändig för att uppnå tillräcklig
kompetens.
● Uppsägningar ska visserligen vara
sakligt grundade även framöver men en
uppsagd arbetstagare kommer inte att
kvarstå i anställning med lön under den
tid som en tvist pågår i ärendet. Om
arbetsköparen har högst 15 arbetstagare
FOLKVILJAN
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ska ogiltigförklaring av uppsägning inte
kunna ske. Då återstår endast ett möjligt
skadestånd, anställningen kan den uppsagde inte få tillbaka.
● Arbetsköparen ska erbjuda arbetstagarna skälig kompetensutveckling
inom ramen för anställningen. Detta
kan naturligtvis bli bra, men antagligen
endast genom en kommande praxis till
följd av ärenden som beslutas av Arbetsdomstolen. Om det genom sådana blir
kostsamt för arbetsköpare att försumma detta och det dessutom blir tydligt
vad som kan räknas som skäligt, kan
detta bli till nytta för arbetstagare. Men
som enbart en förändring i lagen är det
för osäkert för att väga upp de negativa
förslagen i utredningen.
● Visstidsanställda ska få företrädesrätt till återanställning efter nio
månaders anställning, till skillnad mot
nuvarande tolv. Detta är rakt av en
förstärkning av rättigheterna för en av
arbetsmarknadens utsatta grupper. Men
inte heller detta är på långt när tillräckligt för att väga upp försämringarna.
– Det finns flera verkliga problem på
arbetsmarknaden idag, säger Mårten.
Men dit hör inte att det skulle vara svårt
att anställa och säga upp folk. Till de
verkliga probemen hör att en allt större
del av alla arbetande har en osäker
anställning.
– Fortfarande finns en öppning för
förhandlingslösningar. Det är så vi
oftast löser problem på svensk arbetsmarknad. Men då behöver det vara
förhandlingar på riktigt där inte den
ena parten på förhand garanteras en

Mårten Pavlov

totalseger om förhandlingarna skulle
misslyckas.
– Utredningens förslag måste därför
skrotas, avslutar Mårten Pavlov.
Text: Olof Norborg

Digitalt samtal
om hotet mot
anställnings
tryggheten
Måndagen den 1 juni lämnades
förslaget om försämringar i anställ
ningstrygghet över till regeringen.
Ett förslag som innebär stora in
skränkningar i turordningsreglerna
och anställningstryggheten för ar
betare. Vänsterpartiet Skåne kom
mer att arrangera ett digitalt samtal
om vad förslaget innebär och hur vi
tillsammans kan göra motstånd.

Det digitala mötet
kommer att gå av
stapeln i början på
augusti.
Håll ögonen öppna
efter mer information
inom kort!
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Malmö
2040
– f ramtiden
är (inte)
gjuten
i betong

Hur kan Malmö se ut i
framtiden? Hur bör Malmö
se ut i framtiden? En grupp
i Vänsterpartiet sitter just
nu och tar fram en bild av
ett potentiellt Malmö om 20
år. Folkviljan har pratat med
några av medlemmarna i
gruppen om möjligheterna
och utmaningarna med att
skåda in i framtiden.
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Det är ett märkligt dokument jag
har i mina händer. Det är en fiktiv
rapport från Malmö 2040, där en
grupp tidsresenärer besökt en stad
där Vänsterpartiets politik präglat
staden – en stad där Nobelvägen är
ersatt med en park, där privat bilism
är undantag snarare än regel och
där miljön står i fokus för stadsplaneringen. Kontrasten är slående
om man jämför med andra försök
att måla upp politiska visioner, som
förslaget på nytt partiprogram.
Gruppen bakom projektet har

sin bas i Bostadsutskottet (där jag
är medlem, men inte aktivt deltar i
arbetet med Malmö 2040), förstärkt
med ytterligare intresserade, och
tillsammans har de genererat idéer,
diskuterat och tagit fram en fiktiv
beskrivning av Malmö om 20 år.
När jag pratar med Alicia Smedberg
och Mats Billberg Johansson via
videosamtal beskriver de målet för
projektet som ett försök att ta fram
en potentiell framtidsbild: potentiell
både i betydelsen att det är en vision
som skulle vara möjlig att få igenom,
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Notis
”...genom att tvingas konkretisera en framtidsbild
blir ideologiska ställningstaganden tydliga och
det utopiska tvingas slåss med det pragmatiska om
något så trögrörligt som stadsplanering.”

och i betydelsen att det bara är en av
många möjliga vägar:
– Genom att fundera över hur vi vill
att det ska se ut i framtiden ger det oss
verktyg att ta sig dit, säger Mats.
Eftersom projektet startades av medlemmar i Bostadsutskottet har bostäder
och stadsplanering varit det huvudsakliga fokuset, men över tid har omfånget
ökat till att även omfatta miljöfrågor.
Tidshorisonten på 20 år valdes för
att ha en horisont som var tillräckligt
långt bort för att stora förändringar är
möjliga, men ändå tillräckligt nära för
att inte hänfalla till ren science fiction.
Inga flygande bilar alltså, men däremot
stora ändringar av trafik, nya stadsdelar
och ett Malmö som vuxit till närmare en
halv miljon invånare. Västra hamnen är
ett exempel på vad som går att göra på
20 år: en helt ny stadsdel, som fortfarande växer. Men det betyder också att
det mesta av Malmö 2040 är staden vi
ser omkring oss idag. ”Framtiden är
här, den är bara inte jämnt fördelad än”,
som författaren William Gibson har
formulerat det.
Tidsramen ger också utrymme att
tänka i större banor. Idag handlar
mycket av bostadspolitiken om kortsiktiga insatser, som att bygga billigt eller
hyresnivåer.
– Vi ville inte fastna i släcka brändertänket, säger Alicia.
Istället vill de ta upp frågor som bygggemenskaper, andra sätt att finansiera
bostadsbyggande och annat som tar
tid. Den så kallade Wien-modellen, som
många har som föredöme för bostadspolitik, har rötter 50-80 år bakåt i tiden.
Det är också en övning i ett annat
sätt att tänka kring politik och ideologi.
Malmö stad och statliga utredningar
har också ofta långa tidshorisonter:
Malmö stads trafikplanering siktar på
2032 och snabbtågsutredningen hade
2035 som mål. Besluten som fattas idag
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styr alltså vad som kommer ske om
10–20 år, och där kan Malmö 2040
fungera som en alternativ vision för de
som sitter i politiska nämnder och tar
beslut om de strategiska planerna för
staden och regionen.
Men det har inte varit en konfliktfri
process. Under ett möte med gruppen
där jag lyssnade in på diskussionen gick
åsikterna isär om allt från vilken roll
självkörande bilar bör ha till hur detaljerad visionen skall vara. Processen i sig
är delvis ett mål för projektet – genom
att tvingas konkretisera en framtidsbild
blir ideologiska ställningstaganden tydliga och det utopiska tvingas slåss med
det pragmatiska om något så trögrörligt
som stadsplanering.
Förhoppningen är att de skilda
åsikterna ska bakas in i slutprodukten, kanske på samma sätt som betong
armeras för att bli starkare. Både Alicia
Smedberg och Mats Billberg Johansson
är väldigt tydliga med att Malmö 2040
inte är den enda möjliga framtiden.
Framtiden är inte gjuten i betong, utan
är något som vi skapar gemensamt.
Text och bild: Johan Strandell

Vill du bidra?
VISUALISERA DITT MALMÖ
2040
Malmö 2040-gruppen kommer
under sommaren hålla ett sommar
kafé och planerar att göra en utställ
ning i samband med detta. Om du vill
bidra till projektet tar de mot bilder,
teckningar och illustrationer av hur
du tänker att Malmö 2040 kan se ut.
Kontakta Folkviljan,
folkviljan@vmalmo.se eller
Mats Billberg Johansson,
mats@billbergjohansson.se
Alla format är välkomna, både fysiskt
och digitalt.

MKB vill
bygga
kollektivhus
på Hyllie
I kvarteret Magne, mitt emellan
Emporia och Lindeborg, vill MKB
bygga ett nytt kollektivhus om
cirka 25 lägenheter.
Föreningen Kollektivhus i Malmö,
KiM, är tillfrågade om att blockhyra
huset, som kommer att ligga på
Tors gränd 10, för att skapa en fören
ing som tillsammans kan organisera
huset på liknande sätt som Sofielunds
Kollektivhus, med matlag, egenför
valtning och bogemenskap. Om det
blir kollektivt boende kommer huset
att stå klart under 2022.
Är man intresserad ska man kontakta
KiM, gå med i föreningen och anmäla
intresse för projektet. Även om
mycket tycks vara bestämt så finns
det möjlighet till påverkan, ju tidigare
man går med, ju större inflytande.
Läs mer på:
https://kollektivhus.wordpress.com/
Från hemsidan:
För att bli medlem i KiM ska du:
Sätta in 100 kronor på föreningen
KiM:s konto hos Swedbank,
bankgiro 667-1283.
Maila sen ditt namn, födelsedatum
(ÅÅMMDD) adress, telefon och mail
till: kollektivhusmalmo@gmail.com

Kön till Sofielunds kollektivhus är
lång, intresset visar att det behövs
fler kollektivboenden.
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Den skånska
arbetsmarknaden
Den pågående pandemin sätter stor press på arbetsmarknaden.
Effekterna vi ser i Skåne är ökade antal varsel, permitteringar av anställda,
företag som stänger ner sin verksamhet eller helt tvingas lägga ner.
Olika analyser pekar alla på en ökad
arbetslöshet inom den närmaste framtiden. Hårdast drabbade områden är
hotell- och restaurang, besöksnäringen,
kultur- och upplevelsesektorn, handeln
och transportsektorn.
För Vänsterpartiet är det viktigt att se

till att människor som förlorar sin anställning och därigenom sin försörjning
ändå kan vara trygga och inte tvingas ned
i fattigdom. Vi ser att många av dem som
har otrygga och tillfälliga anställningar
är de som först får gå när företag ska
minska på sina anställda. Många som
arbetar på otrygga anställningar är inte
med i a-kassan eller är inte berättigade
till a-kassa eftersom reglerna är så krävande. Det är därför som Vänsterpartiet
på central nivå driver på hårt för förslag
för att öppna dörren in i a-kassan. Från
Vänsterpartiet Skånes håll har vi tidigare
motionerat till regionfullmäktige om att
helt ta bort tillfälliga anställningar och
utreda bredden av otrygga anställningar
i regionens verksamhet.

Redan innan pandemin fanns ett stort

behov för jobbskapande och kompetenshöjande insatser i Skåne. Både
akuta och långsiktiga. En del av det
arbetet drivs idag inom Region Skåne
genom kompetensråd som har till syfte
att öka dialogen med berörda aktörer
om strategisk kompetensförsörjning
och ge förslag på insatser. Detta är ett
väldigt viktigt arbete som behöver stärkas på fler områden.
Vänsterpartiet Skåne driver nu i
regionala utvecklingsnämnden att
regionen ska utöka arbetet med fler
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Men även om vi står mitt i en pandemi

så behöver vi samtidigt arbeta långsiktigt för att minska effekterna och stärka
arbetsmarknaden över tid. Därför är
det viktigt att Region Skåne tar initiativ till långsiktiga utbildnings- och
kompetensutvecklingsinsatser inom
sektor vård och omsorg i samarbete
med offentliga och privata arbetsgivare,
arbetsmarknadens parter, lärosäten,
folkhögskolor och andra utbildningsanordnare för att skapa en starkare och
tryggare arbetsmarknad i Skåne.
Det är också tydligt att privatiseringar
och utförsäljningar har ökat osäker
heten. Vi har sett många tunga fackliga
aktörer som varit ute och kritiserat de
stundande försämringarna på arbetsmarknaden som finns i januariavtalet,
med krav på att det i alla fall ska pausas.
Men det kommer inte räcka. Det kommer krävas hårt politiskt arbete på
många olika nivåer för att vi ska få till
en förändring åt rätt håll. En kamp som
Vänsterpartiet ständigt driver på!

I Skåne har vi i flera år haft en av

landets lägsta sysselsättningsgrader
och en arbetslöshetsnivå som konstant
legat över riksgenomsnittet. Samtidigt
finns efterfrågan på arbetskraft inom
specifika branscher som till exempel
hälso- och sjukvård, äldreomsorg, delar
av tillverkningsindustrin, delar av byggoch anläggningssektorn och så kallade
gröna näringar.

kompetensråd på områden där efterfrågan på arbetskraft är stor, så som inom
hälso- och sjukvård, äldreomsorg, delar
av tillverkningsindustri och bygg- och
anläggningssektor.

Angelica Svensson och Vilmer Andersen
är Vänsterpartiet Skånes representanter i
regionala utvecklingsnämnden, den nämnd i
Region Skåne som ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom näringsliv,
planering, infrastruktur och miljö.

Text: Werner Joacim Petersson,
politisk sekreterare Vänsterpartiet Skåne.
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Fasta anställningar, förstärkt
välfärd och fossilfritt
Sedan 2018 är Helena Falk Vänsterpartiets ledamot i
Lunds kommunstyrelse. Hon sitter även i kommunfullmäktige. Här diskuterar hon de viktigaste frågorna som
Vänsterpartiet driver lokalt. Det genomförs rekordstora
nedskärningar i Lunds välfärd. Nedskärningarna har
resulterat i flera stora uppror startade både av anställda
och av föräldrar till skolbarn.
Hur arbetar Vänsterpartiet Lund
för att stärka välfärden och skapa
rimliga arbetsvillkor för de som
arbetar inom välfärden?

– Denna fråga är vår viktigaste och den
vi lägger ner allra mest tid på. I Lund
har vi lagt flera förslag, från att stoppa
nedskärningarna till reformer för att
förbättra arbetsvillkoren och förslag
för att förbättra kvaliteten i välfärden,
säger Helena Falk.
Vänsterpartiet Lund har det senaste
året lämnat i en motion om att Lunds
kommun inte ska använda anställningsformen allmän visstid. Nationellt vill
Vänsterpartiet avskaffa anställningsformen helt, vilket kan göras med en enkel
lagändring som sannolikt skulle leda till
att fler fick fasta anställningar.
– Med jämna mellanrum lägger vi
också förslag om att verkligen införa
jämställda löner. Det är en jätteviktig
fråga inom välfärden. Och vi har lyckats
med den frågan tidigare, när vi var med
och styrde Lunds kommun. Då halverades de osakliga löneskillnaderna mellan
män och kvinnor på två år. Tyvärr går
utvecklingen åt fel håll så fort vi inte är
med i styret. Alla tycker det är bra med
jämställda löner men ingen är beredd
att satsa pengar för att genomföra det,
säger Helena Falk.
Vänsterpartiet arbetar såväl nationellt
som lokalt för att ta steg mot sex timmars arbetsdag. Lokalt föreslår Vänsterpartiet att kommunen ska genomföra
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försök på två äldreboenden och att detta nödläge. Men ändå finns en majoritet
för att bygga ut motorvägen genom
ska följas av forskare från universitet.
Lund – trots att all forskning från runt
– På så sätt kan vi se ifall vi har rätt
om i världen pekar på att det leder till
i att kortare arbetsdag förbättrar
ökade utsläpp! säger Helena Falk.
personalens hälsa och höjer kvaliteten
Vänsterpartiet lyfter istället perspeki verksamheten. Vid positiva resultat
finns möjlighet att utvidga försöken,
tivet att trängsel på motorvägen måste
säger Helena Falk.
lösas på ett hållbart sätt. Det kan handla
Ett förslag som snarare berör att förom att bygga ut kollektivtrafiken och
göra den billigare, sänka hastigheten
bättra kvaliteten i välfärden handlar
vid vissa tider och att införa trängselom att bygga ut elevhälsan. Lund har
betydligt fler elever per kurator, skolskatt.
Ett annat klimatförslag som Vänster
sköterska och skolpsykolog än de fackpartiet
har lagt fram är att till 2026 ha
liga organisationerna rekommenderar.
satt upp solceller på alla kommunal
– Vårt förslag om att anställa fler
inom elevhälsan skulle innebära en stor ägda byggnader där så är möjligt. Det
är ett förslag som skulle öka mängden
avlastning för lärarna, samtidigt som
grön el rejält.
det innebär bättre hälsa för eleverna,
säger Helena Falk.
Text: Jesper Sahlén
Alldeles nyss lämnade Vänsterpartiet
in en motion om att minska barngruppernas storlek i förskolan. En majoritet ”Lund är långt framme i klimat
arbetet och vi har utlyst 
av barngrupperna i Lunds förskolor är
klimatnödläge. Men ändå finns
betydligt större än Skolverkets rekomen majoritet för att bygga ut
mendationer vilket Vänsterpartiet vill
motorvägen genom Lund – trots
ändra på.
Klimatförändringarna är vår tids
ödesfråga. Vänsterpartiet har av
miljörörelsen fått utmärkelsen det
bästa partiet för klimatet, flera
gånger. Hur arbetar partiet lokalt för
att skapa ett fossilfritt samhälle?

att all forskning från runt om i
världen pekar på att det leder 
till ökade utsläpp!”

– Det finns en dubbelhet i klimatfrågan
i Lunds kommun. Lund är långt framme
i klimatarbetet och vi har utlyst klimat
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Kommunal vänster
politik i coronatid
Nyss fick hemtjänstpersonalen i Malmö äntligen sina arbetskläder. Beslutet var inte nytt, men införandet har förhalats trots
fackliga påtryckningar och ständigt malande i nämnden.
Läs om hur våra representanter gör skillnad i kommunpolitiken.
Tillsammans gör vi Skåne lite rödare.

Rätten till arbetskläder
Första gången jag fick insyn i hem-

tjänsten i Malmö var när jag gjorde
praktik i en hemtjänstgrupp som hade
Holma som område. Detta var när new
public management redan fått fotfäste i
verksamheten. Jag fick bland annat lära
mig om minutscheman, där jag kunde
läsa exakt hur många minuter olika insatser fick ta och hur lång tid det skulle
gå att cykla mellan brukarna.
En sak var annorlunda när jag började
där jämfört med kommuner jag tidigare
arbetat i. Personalen bar inte arbetskläder. Jag tyckte det var konstigt, jag
visste att kommunfullmäktige beslutat
att alla Malmö stads anställda i hemtjänsten har rätt till arbetskläder.
Istället har man sina egna kläder. De
ska tvättas efter varje arbetspass och de
ska tvättas i 60° står det i våra hygienrutiner. De absolut flesta kläder går ju inte
att tvätta så varmt. Och de absolut flesta
har inte möjlighet att tvätta så ofta
som det hade behövts. Så när jag hade
arbetat ett tag var vi några stycken som
inte skrev under på att vi kommer följa
hygienrutinerna. Helt enkelt för att det
inte går att uppfylla.
Under nästan varje fackligt samman
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hang jag varit i har arbetskläder diskuterats och Kommunal har legat på arbetsgivaren i många år om att det måste
lösas. Förklaringen bakom förseningen
fick Kommunal förklarat för sig var en
tvist om upphandlingen av tvätteri.
”...det är ganska sorgligt
att det ska behövas en
pandemi för att vi ska få det
vi har rätt till.”

Det är fem år sedan jag hade min
praktik i Holma hemtjänstgrupp. Några
vikariat från och till senare är jag nu
fast anställd i samma grupp som nu har
både Holma och Kroksbäck. Och nu har
vi då äntligen fått våra arbetskläder.
Det som har tagit 20 års facklig kamp
och sex års väntan efter politiskt beslut,
kom nu väldigt snabbt. Det tog ett par
veckor innan kläderna var på plats och
tvätteri var löst.
Det är bra att covid19 gör att många
tycker att vårdpersonal ska skyddas
mer. Men det är ganska sorgligt att det
ska behövas en pandemi för att vi ska få
det vi har rätt till.
Text: Linn Fristedt

”Särskilt yttrande angående punkt 6:
Upphandling av cirkulationstvätt av
arbetsskläder.
2014 inleddes den sorgliga kedjan
av upphandlingar, utredningar och
överprövningar och förvaltningen ber
nu nämnden om att få upphäva arbetsutskottets beslut från den 5 juni 2018 om
att inleda upphandling av cirkulationstvätt av arbetskläder.’
Vänsterpartiet har ett yrkande
- att HVON ger förvaltningen i uppdrag
att köpa in egna arbetskläder och starta
cirkulationstvätt i egen regi. Vad personalen tänker i detta ärende kan man lätt
förstå! V har nu gått med på att vänta
tills en strategi om detta ärende föreläggs
snabbast möjligt!
Vi kommer att återkomma med detta
yrkande då det är tydligt att ingen typ av
uppköp fungerar.
Hade förvaltningen haft såväl kläder
som tvätt i egen regi hade detta evighets
problem varit löst!
Malmö 19 december 2019
Birgitta Ehlin
Madeleine Håkansson”
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Eslöv
Hur arbetar
vänsterns
kommunalpolitiker
i coronatiden?
Folkviljan har
frågat
företrädare för
Vänsterpartiet
i några skånska
kommuner.

”Vi hade ett möte i Harlösa förra året och
hade ett nytt inplanerat i maj i år i Stehag
som tyvärr fick ställas in. Nu hoppas vi
komma dit i september, för att lyssna på
vad invånarna tycker och vad de vill att vi
ska lyfta i kommunpolitiken. Tanken är att
vi ska ha liknande möten i alla våra större
byar innan valet 2022.”

Lasse Holmström – gruppledare för
Vänsterpartiet i Eslöv

Hur vill du kort beskriva läget i
kommunpolitiken hos er?

– Låst med en cementerad S+M+L-majoritet, som förvaltar mer än utvecklar.
Vilka frågor prioriterar ni att lyfta i
kommunen i rådande läge?

– Vi måste ju jobba för att vården och
omsorgen, förskolan och skolan, inte
får betala coronakrisen med besparingar och nedskärningar, utan att de
pengar som staten skjuter till verkligen
går till välfärden.
Hur jobbar ni med dessa frågor i de
kommunala organen? Hur jobbar ni
utåtriktat med dem?

– Vi lyfter frågan där de tas upp i kommunpolitiken. Blir det nedskärningar
kommer vi givetvis att jobba utåtriktat,
t ex genom insändare och annan opinionsbildning.

● Landsbygden. Varför röstar så
många på landsbygden på SD? Vilka
svar har vi på landsbygdens frågor?
Inför hösten har vi två spikade
aktiviteter:
● Ringa samtliga medlemmar under
hösten för att höra vad de vill med vårt
parti och vårt partiarbete i Eslöv och
om och hur de skulle vilja aktivera sig.
● Möte utanför Matboden i Stehag
i september om coronakrisen tillåter
det. Vi hade ett möte i Harlösa förra
året och hade ett nytt inplanerat i maj
i år i Stehag som tyvärr fick ställas in.
Nu hoppas vi komma dit i september,
för att lyssna på vad invånarna tycker
och vad de vill att vi ska lyfta i kommunpolitiken. Tanken är att vi ska ha
liknande möten i alla våra större byar
innan valet 2022.

Något du vill lägga till?

– När coronakrisen lagt sig måste vi
börja jobba med tre andra prioriterade
frågor inför valet 2022:
● Klimatet och miljön. Hur når vi
”Generation Greta”, som ska rösta
nästa val, på ett trovärdigt sätt?
● Facket. Hur når vi fackets fotfolk,
arbetarna och tjänstemännen som tror
att SD har lösningen på allt?
FOLKVILJAN
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Helsingborg

”När vi inte kunnat vara ute och jobba på samma
sätt som vanligt, så har sociala media fått bli
den plats där vi till allra största del drivit våra
kampanjer. Vi har också överlag märkt en långt
större respons där än tidigare.”

Ingrid Mattiasson Saarinen

– gruppledare för Vänsterpartiet
i Helsingborg
Hur vill du beskriva läget i kommunpolitiken hos er?

– Alla de åtta partierna i kommunfullmäktige har haft veckomöten med den
centrala krisledningen, där vi fått information från förvaltningarna, kunnat
ställa frågor och också ge förslag direkt.
Där våra V-förslag ofta handlat om att
göra situationen bättre för de som har
det tufft.
I mars hade vi partiöverläggningar
för att komma överens om hur vi ska
jobba med ett decimerat fullmäktige,
vilket bland annat också innebar ett
tillfälligt stopp för interpellationer och
motioner. Sådant som kräver beslut här
och nu har prioriterats både i nämnder
och i fullmäktige.
Vi var mer eller mindre inställda
på att budget 2021 skulle tas först i
höst. Samtidigt har vi sett hur en stark
välfärd i en pandemi är viktigare än
någonsin. Så när frågan om en samlingsbudget kom i början av maj efter
önskemål från verksamheterna, var
våra krav att välfärden skulle prioriteras, att investeringsbudgeten skulle tas
i höst och att nödvändiga revideringar
också skulle kunna göras då.
Nu är förhandlingarna slutförda

och vi är glada att vi lyckats få in extra
satsningar med tydlig vänsterprofil.
Dessutom, vi har endast sagt ja till de
ekonomiska ramarna, inget i övrigt.
Samtidigt vet vi redan nu att de satsningar som görs inte kommer räcka
hela vägen fram för den välfärd vi vill
se, likaså behövs mer till klimat och
miljö liksom kultur.
Investeringsbudgeten kommer att
tas i höst, vilket ger en öppning att
vrida innehållet ännu mer åt vänster.
Med den osäkerhet som råder, anser vi
att en aktualisering då också är självklar. Vi har ju länge bland annat varit
kritiska till ett högt överskottsmål, när
välfärden behöver stärkas.
Eftersom nuläget riskerar att bli det
nya normala under en oviss tid framöver, så har S, Mp och V önskat nya partiöverläggningar. Vilket det nu ska bli,
där vårt krav är att vi ska börja jobba
som vanligt igen i augusti.
Vilka frågor prioriterar ni att lyfta i
kommunen i rådande läge?

– Skattesänkningar och privatiseringsreformer. Underfinansieringen av
välfärden, liksom arbets- och anställningsvillkoren. Försämringar inom

arbetsrätten. Förslaget till marknadshyror. Klimat och miljö. Den minskade
likvärdigheten inom skolan. Klassperspektivet. Kort sagt, det som varit och
är lika aktuellt i riks- som i kommunpolitiken.
Även om inte motioner behandlats i
fullmäktige, så har vi under de senaste
månaderna lämnat in fem nya motioner. Om den höga smittspridningen på
ett av stadens vårdboenden, att delade
turer definitivt ska bort, att facket
ska ha närvaro- och yttranderätt på
nämndsmöten och i kommunfullmäktige, att minska segregeringen och öka
likvärdigheten inom skolan plus att bostäder ska erbjudas det bostadssociala
programmet vid markanvisningar.
Dessutom har vi interpellationer på
vänt om den strukturella hemlösheten i
Helsingborg och om ett avvisat förslag
om en extern revision av processen
kring den planerade försäljningen av
Öresundskraft.
När vi inte kunnat vara ute och jobba
på samma sätt som vanligt, så har
sociala media fått bli den plats där vi till
allra största del drivit våra kampanjer.
Vi har också överlag märkt en långt
större respons där än tidigare.

Höganäs
Emma Wennerholm – gruppledare för Vänsterpartiet i Höganäs

Hur vill du kort beskriva läget i
kommunpolitiken hos er?

– Ska nog säga att det är både lugnt och
inte lugnt. Än så länge kan vi se att man
från kommunen och dess förvaltningar
hanterar situationen runt Corona okej
med både bra information på hemsidan
och att man har kontinuerliga möten
speciellt inom socialförvaltningen och
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dess verksamheter där man även har
möten med de fackliga organisationerna. Dock har vi varit kritiska runt den
politiska organisationen där vi kan se
en tendens till mindre insyn och toppstyre och snabba beslut som inte alltid
är förankrade. I vår kommun är det en
allians av tre borgerliga partier med M i
majoritet som styr sen valet 2018.

Vilka frågor prioriterar ni att lyfta
i kommunen i rådande läge?

– Vi prioriterar välfärdsfrågorna och då
speciellt inom vård, skola och omsorg.
Vi har lagt en motion om att det ska
vara frivilligt med delade turer och i så
fall betalt hela dagen, där vi i längden
inte vill se några delade turer. Vi arbetar
för barnomsorg på obekväm arbetstid
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Höör

”Hårt arbete ska göra V till det
ledande oppositionspartiet! Det gäl
ler att hålla igång partiföreningen
under rådande omständigheter
och fortsätta arbeta aktivt. Just nu
behövs vår politik som bäst.”

Christel Lindqvist – ordförande för
Vänsterpartiet i Höör

Något du vill lägga till?

Hur vill du kort beskriva läget i
kommunpolitiken hos er?

– Hälften av våra valda representanter
arbetar som vanligt, men häften har
hamnat utanför eftersom ersättare
rekommenderas att inte delta. Fullmäktige har halv styrka och skjuter
motioner och kontroversiella ämnen på
framtiden.
Vilka frågor prioriterar ni att lyfta
i kommunen i rådande läge?

– Med dårars envishet arbetar vi för
mer pengar åt verksamheterna. Från
budgetförslag juni -19, via
motion om ändringsbudget i januari till
ett nytt förslag om ökad ram för skolan
som ska upp för votering i juni.
I socialnämnden engagerar vi oss i
frågan om arbetet med våld i nära relationer, särskilt när barn är utsatta eller
bevittnat. Läget nu gör att både barn
och kvinnor löper större risk att utsättas för våld. Inom skolan i Höör har man
beslutat om nerdragningar trots ett ganska stort överskott vilket vi naturligtvis
är starkt emot

Hur jobbar ni med dessa frågor
i de kommunala organen?
Hur jobbar ni utåtriktat med dem?

– Vi debatterar och reserverar oss mot
tagna beslut i nämnderna och i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi har
flera motioner och initiativärenden på
gång i olika frågor, som kommer att
mejlas ut till medlemmar för information och debatt eftersom medlemsmötena ställts in till efter sommaren.
Styrelsen träffas vid behov och undviker vår trånga lokal. Vi arbetar med en
”halvtidsbroschyr” som ska berätta för
medborgarna vad V sysslar med under
denna mandatperiod i opposition och
vad som kunnat vara om våra motioner
och förslag gått igenom.
Vad det gäller våld i när relationer är
det en pågående process i Socialnämnden där vi debatterar för att Höörs kommun ska anta socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2014:4

– Även om vi kortsiktigt saknar framgångar vill vi vara ett konstruktivt oppositionsparti som presenterar lösningar
och förslag. Hårt arbete ska göra V till
det ledande oppositionspartiet! Det gäller att hålla igång partiföreningen under
rådande omständigheter och fortsätta
arbeta aktivt. Just nu behövs vår politik
som bäst.

”Vi arbetar för barnomsorg på obekväm arbetstid och mot den bolagisering
av socialförvaltningen som har gjorts. Vi har varit oerhört kritiska mot
att man lägger ner en kommunal förskola för att sälja mark till ett privat
byggbolag där endast en privat förskola ska finnas.”

och mot den bolagisering av socialförvaltningen som har gjorts. Vi har varit
oerhört kritiska mot att man lägger ner
en kommunal förskola för att sälja mark
till ett privat byggbolag där endast en
privat förskola ska finnas. Sen såklart
arbetar vi för att personalen ska ha en
bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor
speciellt under rådande situation.
FOLKVILJAN
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Hur jobbar ni med dessa frågor
i de kommunala organen?
Hur jobbar ni utåtriktat med dem?

– Vi är dels aktiva i de kommunala organen där vi är representerade. Där har
vi bra kontakt med de fackliga organisationerna. Dessutom arbetar vi med
att föra ut våra frågor och vår politik i
sociala medier.

Något du vill lägga till?

– Vi är så aktiva som vi kan och som vi
har möjlighet till och vi tänker oss att
vi ska bli fler medlemmar och då även
aktiva medlemmar framöver.
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Kristianstad
Mikael Persson – gruppledare för

Vänsterpartiet i Kristianstad

Hur vill du kort beskriva läget i
kommunpolitiken hos er?

– Extremt fokus på corona. Huvudsakligen gäller det givetvis äldreomsorgen
både personalens arbetsmiljö och
strategier för att hindra smittspridning.
Därtill ett antal frågor som kommer i
spåren av corona. De som huvudsakligen diskuterats är alla ungars möjlighet
till studier, arbetslöshet och våld i nära
relationer.
Vilka frågor prioriterar ni att lyfta
i kommunen i rådande läge?

Simrishamn
Mats Sundbeck – gruppledare för

Vänsterpartiet i Simrishamn

Hur vill du kort beskriva läget i
kommunpolitiken hos er?

– Den klassiska borgerliga alliansen
styr med hjälp av SD. V, S, F!, Mp och Öp
(Österlenpartiet) samarbetar i oppositionsgruppen OPS (Oppositionspartier
i samverkan). Genom detta samarbete har vi fått en plats i alla nämnder,
bostadsbolaget och Ystad-Österlens
miljöförbund.
Trots att Simrishamns kommuns
ekonomi ser hyfsad ut så strävar de borgerliga partierna ständigt att skära ner
i, eller ”effektivisera” alla verksamheter.
Vi tvingas mer till en motståndskamp
än att kunna driva mer offensiva krav.
Vilka frågor prioriterar ni att lyfta
i kommunen i rådande läge?

– Den stora frågan har länge varit och
kommer att förbli nedskärningar inom
barn- och utbildningssektorn. Inom
socialtjänsten har vi arbetat med
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”Den enda långsiktiga lösningen är att 
ta tillbaka allt i egen regi. Privatiseringar 
och ständiga nedskärningar har gjort 
situationen än mer ohållbar.”

– Vi har haft ett tydligt fokus på äldreomsorgen. Där har vi försökt lyfta fram
att god arbetsmiljö, rimliga scheman
och möjlighet för alla att vara hemma
när de är sjuka också är de krav som
mest effektivt minskar smittspridningen.
Hur jobbar ni med dessa frågor
i de kommunala organen?
Hur jobbar ni utåtriktat med dem?

– Just nu arbetas det mycket inomparlamentariskt då alla partier bjudits in till
veckovisa dragningar på kommunsty-

relsens arbetsutskott. Rent medialt är
det väldigt svårt att få uppmärksamhet
på någon annan fråga och de gånger
vi gjort något har det fått ske genom
spridning på sociala medier.
Något du vill lägga till?

– Den enda långsiktiga lösningen är att
ta tillbaka allt i egen regi. Privatiseringar och ständiga nedskärningar har gjort
situationen än mer ohållbar.

”Till segrarna kan vi hittills lägga en 
återkommunalisering av ett äldreboende 
som Attendo hade entreprenad på, och 
städverksamheten som sedan juni åter 
är kommunal. ”

förbättringar för personalen inom hemtjänst och vårdboende. Till segrarna
kan vi hittills lägga en återkommunalisering av ett äldreboende som Attendo
hade entreprenad på, och städverksamheten som sedan juni åter är kommunal.
Miljö- och klimatfrågor är ständigt
aktuella. Vi har lyckats skärpa till och
prioritera kommunfullmäktiges mål på
detta område. Andra viktiga frågor för
oss är att stoppa kemiska besprutningarna av vattenskyddsområden inom
jordbruket, och att stoppa vanadingruvor på Österlen. Bl.a. har vi fått igenom,
i kommunfullmäktige, att Simrishamn
inte skall placera pensionsmedel i alunskifferbrytning i Sverige.
Hur jobbar ni med dessa frågor
i de kommunala organen?
Hur jobbar ni utåtriktat med dem?

– OPS-partierna har samarbetat, i alla
nämnder, kring kommunpolitisk taktik,

behandling av ärenden, och budget
frågor. Det planerade utåtriktade arbetet
har till stor del lagts på is i och med
Coronan. Vi hann med en Röd lördag,
där vi tog upp kommunalpolitiska
frågor.
Något du vill lägga till?

– Vi har tagit ett relativt detaljerat
kommunpolitiskt program som vi
arbetar efter.
Internt har vi haft veckomöten med
studiecirklar, allmänpolitiska diskussioner och kommunalpolitiska diskussioner. Vi har en sånggrupp ”Röda
röster” som övat en gång i veckan.
Vänsterpartiet har drivit på och varit
kärnan i ”Fridays for Future” sedan
starten. Vi initierade arbetet med att
skapa ett motstånd mot militärövningen Aurora 20 som framför allt drabbar
Österlen.
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Ystad

”Vi är mycket aktiva i kommn
fullmäktige. Vi tar ordet, lägger
egna förslag kring frågor som tas
upp, reserverar oss och så vidare.
Vi åtnjuter en hel del respekt 
får vi nog påstå, även från 
borgerligt håll.”

Göran Brante – gruppledare för

Vänsterpartiet i Ystad

Hur vill du kort beskriva läget i
kommunpolitiken hos er?

– Ystad styrs av M, L, KD med hjälp av
SD. Oppositionen består dels av S, C
och MP i samarbete, dels av oss. Vi för
en egen oppositionspolitik, stöder ofta
S och övrigas oppositionens förslag,
men vi har inte ett organiserat samarbete med dem. Däremot samarbetar vi
i delfrågor av olika slag. Just nu har vi
tagit initiativ till ett möte med samtliga
partier om våld i nära relationer.
För övrigt är det en svår ekonomisk
situation i Ystad, som bland annat
hänger samman med utbyggnaden av
hamnen vilket gör att det är svårt att
investera i något annat. Kommunen
följer övriga Sverige genom stadig och
ständig underfinansiering av välfärden.

Vilka frågor prioriterar ni att lyfta
i kommunen i rådande läge?

– Vi är främst fokuserade mot frågor
som förs inom socialnämnden. Nämnas
kan äldreomsorg, LSS- och särskilda
boenden, behandlingen av funktionsnedsatta med mera.
Vi har även lagt ett antal motioner
kring miljö- och hållbarhetsfrågor, som
solel, gräsmatta till äng, kommunal
koldioxidbudget och erkännande av
klimatnödläge.
Hur jobbar ni med dessa frågor
i de kommunala organen?
Hur jobbar ni utåtriktat med dem?

– Vi har inga ordinarie platser i något
organ, däremot ersättarplatser i socialnämnd, gymnasienämnd och kommun-

Ängelholm
för Vänsterpartiet i Ängelholm

– Eftersom covid-19 har lamslagit
många delar av kommunen så känns det
som att det mesta går på halvfart. Men
det hindrar inte oss från att agera.
Vilka frågor prioriterar ni att lyfta
i kommunen i rådande läge?

– Vi tänker priotitera frågan om att
ersätta timanställningar med fastanställningar i kommunen. Vi betonar
både att det handlar om att säkerställa
jobben och vardagen för de som jobbar
men också att övergång till fastanställFOLKVILJAN
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Något du vill lägga till?

– Vi sitter lite i samma situation som V
i riksdagen. Ingen behöver oss egentligen, så vi är lite offside hela tiden.

”Vi tänker argumentera tufft på fullmäktige
för att få uppmärksamhet kring våra förslag
och göra dem kända via vår facebooksida.
Vi kommer också att synas på torget under
sommaren.”

Oscar Funes Galindo – vice ordförande

Hur vill du kort beskriva läget i
kommunpolitiken hos er?

styrelsen. Utåtriktat arbetar vi med
motioner som nämnts ovan. Vi har hittills lagt 14 motioner sedan strax före
valet. Alla besvarade, avslagna, förutom
tre som ännu inte behandlats.
Vi är mycket aktiva i kommnfullmäktige. Vi tar ordet, lägger egna förslag
kring frågor som tas upp, reserverar
oss och så vidare. Vi åtnjuter en hel
del respekt får vi nog påstå, även från
borgerligt håll.

ningar är ett sätt att minska smittspridning, då fastanställda är de som kan ta
sjukledigt. Vi kommer att interpellera
i fullmäktige om detta och sedan följa
upp med en motion.

(inklusive MP:s) nedskärningspolitik.
De berömmer sig av att ha ekonomin i
balans, men bakom de fina siffrorna i
redovisningen döljer sig rejäla neddragningar i alla nämnder.

Något mer ni jobbar med?

Hur gör ni för att föra ut er politik
och göra den känd??

– Vi kommer också att driva att vårt
kommunala bostadsbolag Ängelholmshem ska bli generösare när det gäller
vilka de är beredda att hyra ut till. Nu
nekas många människor som haft ekonomiska problem rätten till en bostad.
Slutligen kommer vi att argumentera
emot den styrande borgerlighetens

– Vi tänker argumentera tufft på fullmäktige för att få uppmärksamhet kring
våra förslag och göra dem kända via
vår facebooksida. Vi kommer också att
synas på torget under sommaren.
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Posttidning B
Folkviljan, Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51, 214 33 Malmö
Begränsad eftersändning. Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen.

Fler trygga jobb – inte färre!
Regeringens LAS-utredning innebär livslånga provanställ
ningar för i princip alla löntagare. Förslaget innebär en
enorm maktförskjutning från löntagarna till arbetsgivarna.
För Vänsterpartiet är det självklart att det här måste stoppas.
Fler människor, inte färre, måste få riktiga, fasta jobb.
Vad kan du göra?
Skriv under LO:s och Skiftets namninsamlingar som du
hittar på LO.se och skiftet.org
Affischera och sprid flygblad! Affischer och flygblad att
skriva ut hittar du på vansterpartiet.se/las. Kontakta gärna
din partiförening om hur vi kan hjälpas åt att sprida dem.

Dags att krossa rasismen?
Det tycker vi också!
Vi samlas därför i antirasistiska utskottet för att diskutera
strategier, event och manifestationer i syfte att kämpa
för ett fördomsfritt samhälle och bekämpa diskriminering
och förtryck.
Söndag 12 juli, söndag 9 aug, kl. 16–18
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö
För mer information kontakta: Anders Neergaard på mail:
neergaard.anders@gmail.com
Varmt välkomna!

Antirasistiska utskottet, V Malmö

Agera på sociala medier! Dela partiets budskap på sociala
medier.Bilder att dela finns på vansterpartiet.se/las
Diskutera! Prata med vänner och arbetskamrater.
Argumenten får du om du deltar i partidistriktets digitala
LAS-möte i början av augusti (mer info sid 21) och/eller på
V Malmös sommarcafé om LAS – se nedan.

vansterpartiet.se/las

Malmövänstern i sommar
Vänsterns sommarcaféer
Sommarcaféerna är tillbaka med fem föreläsningar i
trädgården på Vänsterns hus, Nobelvägen 51.
Det blir knytkalas så ta med egen picknick.
Torsdag 25 juni, kl 18–20
Tema: Socialt arbete och rasism
Torsdag 2 juli, kl 18–20
Tema: LAS och anställningstryggheten
Torsdag 6 aug, kl 18–20
Team: Slöjor och politik
Torsdag 13 augusti, kl 18–20
Tema: Malmö år 2040
Torsdag 20 augusti, kl 18–20
Tema: Skolan och nedskärningarna
Mer info: Maria Dexborg: maria.dexborg@outlook.com
eller Mats Billberg Johansson: mats@billbergjohansson.se
OBS. Vi kommer att följa alla myndigheters restriktioner.

Träffar för nya medlemmar
Välkommen till Vänsterpartiet Malmö, här är kursen för dig
som är ny och nyfiken på vad Malmövänstern är.

Dator och teknik –
sommarutbildning för
kvinnor
Under Corona har den politiska verksamheten allt mer
bestått av teknik och sociala medier. Vi har gått från att
ha fysiska möten till att istället anordna möten digitalt
genom verktyg som Zoom.
I sommar anordnar Vänsterpartiet Skåne en digital sepa
ratistisk utbildning med digitalt fokus för att göra teknik
och dator mer lättillgängligt för kvinnor i distriktet.
Kursen kommer att gå igenom hur Zoom fungerar, olika
sätt att arrangera möten digitalt och andra tekniska tips.
Anmäl dig till: fannysarasoderlund@gmail.com
Kursen består av tre träffar som hålls:
6 juli, 13 juli, 20 juli, kl 18:00

Upplägg för träffarna:
6/7 Vad kan jag? Termer och överblick
Vi går genom vad gruppen kan, vilken nivå man ligger på samt om det
finns önskemål om vad man vill lära sig.
Vi lär oss den större bilden av digitalisering och vad allt är. Betyder alla
termer olika saker eller vad pratar de om?

13/7 Felsökning – varför fungerar det aldrig?
Vad gör jag när det inte fungerar som jag vill och varför gör det inte det?
Vi lär oss hur man felsöker i rätt ordning, lokaliserar sig i datorn och även
tips som fungerar.

20/7 Nu kan jag

Måndag 22 juni, onsdag 8 juli, tisdag 21 juli, tisdag 4 aug
Kl 18:30–20:00

Vi går genom och ser vad vi har lärt oss och fyller på
eventuella kunskapsmål.

Anmälan: malmo@vansterpartiet.se
Skriv namn, datum du anmäler dig till och om du vill delta på plats
eller digitalt.

Vänsterpartiet Skåne

