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En regnig hösteftermiddag 
stod jag och valde kläder. Kavaj 
hade det stått på inbjudan, 
kavaj fick det bokstavligen bli. 
Till kavajen svarta jeans och vit 
skjorta, inga sneakers ikväll. Jag 
har ingenting emot att klä upp 
mig, bara att ingen annan får 
bestämma när jag ska göra det. 

Med kläder visas också respekt 
för tillställningen och ikväll 
skulle det firas. Ikväll skulle vi 
fira kunskapen. Malmö högskola 
hade varit Malmö universitet i 
ett helt år. Doktorer skulle pro-
moveras och hedersutmärkelser 
skulle delas ut. 

Min egen högskola som jag 
aldrig lyckades, och inte längre 
ville, examineras från men 
som jag fortfarande hoppas att 
mina egna barn ska gå på. Min 
högskola som fick mig att trivas 
bland högre studier. Något som 
Lunds universitet kraftfullt 
misslyckats med. Min högskola, 
Malmö högskola blev också ett 
universitet. 

Det var med stolthet men 
också med en del missmod som 
jag tog mig dit. Ett par dagar 
tidigare hade jag haft ett samtal 
med min dotter, 11 år. Pappan 
till en av hennes skolkamrater 
hade blivit brutalt mördad på 

Möllan ett tag tidigare. Hon ut-
tryckte oro över barnets beteen-
de sedan den tragiska händelsen 
som har skakat om hela familjen 
och vänskapskretsen. Hon ut-
tryckte samtidigt förståelse för 
barnets agerande i skolan och 
ville ha råd om hur de, barnen, 
kunde stötta sin kamrat. Hon 
såg sin kamrat tappa intresset 
för ämnen som den tidigare 
tyckt om och hon såg en skräm-
mande aggressivitet varvas med 
apati hos samma barn. 
11 år!

Inga elvaåringar ska behöva 
ta ett sådant ansvar för jämn-
åriga kamrater. Inga elvaåringar 
ska behöva förhålla sig till våldet 
på Malmös gator. Men verk-
ligheten kryper in i klassrum-
men och den verklighet som är 
många barns vardag tar med sig 
möjligheterna till kunskap långt 
ifrån just dessa klassrum. 
Det är långt ifrån alla elvaår-
ingar som någonsin kommer 
att få möjlighet att delta i högre 
studier. Varken på högskolor 
eller universitet. Medan en 
majoritet av eleverna i vissa 
områden inte ges förutsättning-
ar att nå gymnasiekompetens 
sitter en minoritet och frossar i 
gratis buffé på Malmö universi-
tets högtid. Det är lätt att tappa 
aptiten och finna tillställningen 

smaklös när en behåller Malmös 
andra verklighet i minnet. Det 
är lätt att börja förakta kunska-
pen eftersom den inte tillgäng-
liggörs för alla. Men det är lika 
lätt att hamna fel i det föraktet. 
Det är inte kunskapen i sig det 
är fel på, det är det faktum att 
den är skevt fördelad som är 
problemet. 

På väg hem från tillställningen 
mätt men inte så belåten blev 
kavajen påtagligt obekväm. 
Vägen mellan Slagthuset och 
Möllan är för vissa av oss rak 
och enkel medan den för andra 
är så gott som oöverkomlig. På 
väg hem till en dotter som tar 
sin plats i staden, oavsett om det 
är i skolan eller på gatorna. På 
väg hem till ett barn vars vänner 
inte förunnas samma möjlighe-
ter. För att deras start blev en 
annan, för att de i samma stad 
blev förvägrade sin framtid. 
I skrivande stund, ett par veckor 
senare blev en bekant till ett 
annat av mina barn skjuten till 
döds. Den händelsen är inte 
smält än och den bör kanske 
inte heller smältas. Den får bli 
föremål för en annan text, en 
annan gång. För att sorgen blir 
ibland övermäktig. 

Malmö, avgrundsskillnadernas 
stad men också mångfaldens 

stad. Den stad som föder och 
göder kärlek och hat om vartan-
nat. Mitt hjärtas Malmö, låt 
oss enas att alla barn är våra 
barn och även om vi vet att alla 
varken kan eller vill läsa på 
Malmös eget universitet så ska 
alla åtminstone kunna växa upp 
och nå vuxen ålder och där och 
då kunna avfärda universitets-
studier av egna anledningar.
Kan vi det Malmö? Det är inte så 
mycket begärt!

Busi Dimitriu

  

Upp:  Glad för det lilla när Vänster-
partiet ökar. Det går långsamt, 
men uppåt.

Ner:  Pisaresultaten som visar skillnaden 
mellan svenskfödda och utlandsfödda 
elever och att segregationen ökar.

Vi ses på:  Årsmöten och  
årskonferenser

Ett Malmö att fira, ett Malmö att sörja

5/10

Mitt hjärtas  
Malmö, låt oss 
enas att alla 
barn är våra 
barn ...

Busi Dimitriu, Vänsterpartiet Malmö
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Ca 20 pers trotsade vädret och samlades utanför kommun-
huset på Stortorget i Simrishamn fredag 29/11 för den globala 
Fridays for Future-manifestationen. Tal, sång och värme i höst-
rusket. Man träffas på torget varje fredag sedan i mars i år.

Aktuellt

Vi har alla stått i folkhavet 1 maj med 
röda fanor och sjungit med i musiken. 
Vi har deltagit i fantastiska seminarier, 
intensiva valkampanjer, och ser skarp 
vänsterpolitik i parlamenten. Hur går 
det till? Hemligheten är organisering. 
Och du kan bli en del av det. Missa inte 
chansen. Gå kursen.

Jag satte mig ned med Birgitta Ehlin, Sabrin 
Omar, Ehab Khalaf och Morgan Svensson; 
de ansvariga för att starta en ny organisa-
tionsutbildningskurs. 

– Vänsterpartiet växer hela tiden, säger Bir-
gitta. Vi måste ha fler som kan organisera, 
som kan utveckla flera arbetsgrupper. Så vi 
satte oss ned och började skissa på en ny 
organisationsutbildning för en tid sedan.

– Och nu är den äntligen klar! flikar Sabrin 
in. Vi hoppas att det kommer att engagera 
fler medlemmar att bli aktiva. Eller, det är jag 
faktiskt säker på att det kommer att bidra till. 

Kursen kommer att hållas i samarbete med 
Kvarnby Folkhögskola. Det är ingen liten kort 
genomgång av det mest grundläggande. 
Kursen kommer att vara femton veckor lång 
och gå på djupet kunskapsmässigt.

– Det är viktigt att det inte bara blir en  

teoretisk kunskap som du får med dig, sä-
ger Morgan. Du skall också kunna använda 
det du lärt dig praktiskt. Så den här kursen 
kommer att täcka in väldigt mycket. 

Birgitta nickar och poängterar: 
– Den nuvarande politiska utvecklingen 
är skrämmande! Det behövs på allvar en 
motvikt mot nyliberalismen och den växande 
extremhögern. Vi måste vara där, när fascis-
men och rasismen marscherar.

– Och stå i dess väg, säger Sabrin allvarligt. 
Vi måste växa. Vi måste vara starka. För att 
kunna vara det måste vi också organisera oss. 
Det har alltid varit en av vänsterns styrkor.  
Så nu gäller det!

– Det är väldigt glädjande att kunna ge-
nomföra den här kursen tillsammans med 
Kvarnby  Folkhögskola. Det är något som inte 
sker ofta annars. Vi brukar normalt bara ha 
enstaka, kortare kurser. Så det här kommer 
att bli en verkligt proffsig och spännande 
”kanonkurs”, säger Morgan.

Anders Persson

Ta chansen – bli organisatör!

Fridays for Future

Helsingborg
Stöd kampanjen mot  
utförsäljningen
12 januari 2020 är det folkomröstning 
i Helsingborg (se även sid 7) om utför-
säljning av kommunala energibolaget 
Öresundskraft. Partikamrater i Helsingborg 
mobiliserar för att få människor att gå och 
rösta nej till privatiseringen. Vänsterpartiet, 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet i kom-
munen kampanjar samtliga för ett nej.

Det är viktigt att ge Vänsterpartiet Hel-
singborg stöd i kampanjen. Vi hoppas att 
många kan åka till Helsingborg och vara 
med på nedanstående aktiviteter:

28 december – Aktivistdag
Julrean vid varuhuset Väla. Start kl 12:00

10 januari – Aktivistdag 
Samling Knutpunkten kl 12.00

11 januari – Valspurt 
Sista dagen före folkomröstningen, heldag. 
Samling Knutpunkten kl 12.00. Du, utanför 
Helsingborg som vill delta anmäler dig  
genom att maila: skane@vansterpartiet.se  
Skriv namn, telefonnummer och vilken 
partiförening du tillhör.

Vänsterpartiet Malmö deltog i 
Fridays for Futures klimatde-
monstration 29.11 som gick 
från stadshustrappan förbi 
Folkets Park, Möllevångstorget, 
Trinageln upp till Stortorget.

Participation made 
simple
Zetkin is a platform for  
organizing activism.
https://zetkin.org/en/

Lär dig organisera och bygga  
rörelse!  Bli organisatör!  
Kursstart 1 mars 2020

Huvudsakligen webb-baserad kurs på  
15 veckor, med träffar två heldagar och fyra 
kvällar. Både öppna föreläsningar  
och uppgifter finns på schemat.

Maila ditt intresse till malmo@vansterpartiet.se 
som återkommer med sista ansökningsdag. 

FÖR MER INFO: Birgitta Ehlin: birgitta.ehlin@telia.
com, Morgan Svensson: morgan.svensson8@
gmail.com, eller Sabrin Omar: sosoomar@
msn.com 
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Kalendarium

Distrikts-  
års konferens
Lördag 29 februari  
Tid: kl 9.00
Plats: Medborgarhuset i Eslöv (se sid 29)

Kristianstad
Årsmöte
Söndag 23 februari 
Tid: start kl 14.00
Plats: Sommaro, Kanalgatan 94
Vänsterpartiet Kristianstad håller årsmöte

Lund
Kommunalpolitiska möten 
Alla medlemmar är välkomna.  
Tid: Måndagar kl 19 
Plats: ABF, Killiansgatan 9
 
Allmänpolitiska gruppen samt miljö - 
gruppen träffas också regelbundet och  
Röd dag med utåtriktade aktiviteter på  
stan genomförs varannan lördag. Vill du 
delta i några av dessa aktiviteter, maila  
info@lundavanstern.se  

Motionskrivarverstad
Tisdag 21 januari 
Tid: kl 19.00 
Plats: partilokalen, Svartbrödersgatan 3

Malmö
Årsmöte
Lördag 25 januari  
Malmövänsterns årsmöte (se sid xx)

Simrishamn
Fridays for future: 
Tid: Varje fredag kl 12-14  
Plats: Stortorget

Ystad 
SÖSK-möte
Onsdag 12 februari 
Tid: kl 18.30 
Plats: prel i Nya Rådhuset, Österports torg  

Motverka diskriminering
Tisdag 18 februari 
Tid: kl 18.30 
Plats: Nya Rådhuset, Österports torg 
Besök av Malmö mot diskriminering som 
kommer att prata om hur vi kan arbeta po-
litiskt mot diskriminering, med ett särskilt 
fokus på funktionsvariationer. Kamrater 
från andra partiföreningar är hjärtligt 
välkomna. 

Kongress möten
Möten inför kongressen för alla 
medlemmar som vill diskutera 
möjliga kongress motioner och 
eventuellt hjälpas åt att skriva 
motioner. 

Malmö med omnejd  
(Burlöv, Lomma, Malmö,  
Svedala, Trelleborg)
9 januari
Tid: kl 18.30
Plats: Vänsterns hus, Nobel-
vägen 51B, Malmö
Motionsskrivarworkshop
 
Nordöstskåne  
(Bromölla, Hässleholm, Kristi-
anstad, Osby, Östra Göinge)
19 januari 

Tid: kl 10 
Plats: V Hässleholms lokal, 
Mellankullagatan 8. Emma-
Lina Johansson från Framtids-
kommissionen medverkar. 

Nordvästskåne  
(Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs Klippan, Landskrona, 
Perstorp; Svalöv, Åstorp, Äng-
elholm)
25 januari
Tid: kl 9.00–16.00
Plats: Folkets hus C-sal,  
Södergatan 65 Helsingborg.
Medverkande: Anders Neer-
gaard från programkommis-
sionen. Föranmäl helst till 
skane@vansterpartiet.se för 
matens skull. 

Sydöstskåne  
(Simrishamn, Sjöbo, Skurup, 
Tomelilla, Ystad)
25 januari 
Tid: kl 14:00 
Plats: Nya Rådhuset, Öster-
ports torg, Ystad.   

Mittskåne  
(Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, 
Lund, Staffanstorp)
1 februari
Tid: kl 14.00
Plats: Vänsterpartiet Lunds 
lokal, Svartbrödergatan 3

På kongressen ska två viktiga dokument behand-
las: förslag till nytt partiprogram och ett förslag 
till strategidokument. Det finns även förslag till 
stadgeändringar. Samtliga dessa förslag går det 
att motionera på. Det går även bra att motionera 
om annat som rör Vänsterpartiets politik och 
organisation. Motionsstopp är den 21 februari. 
Motioner skickas till motioner@vansterpartiet.se

Partikongressen väljer partiordförande, parti-
styrelse, programkommissionen, revisorer och 
valberedning. Förhandsnomineringsstopp är den 
21 februari 2020 (samma dag som motions-
stopp). Nomineringar skickas till valberedning-
en@vansterpartiet.se utom nomineringar till ny 
valberedning som istället skickas till  
val_av_valberedning@vansterpartiet.se

Åhörare kan delta på kongressen i mån av 
plats om de föranmält sig. Anmälningsformulär 
för åhörare kommer att läggas upp på partiets 
centrala hemsida vansterpartiet.se 

Kongressförberedelser i Skåne
Det är viktigt att hela partiet är delaktigt i diskus-
sionerna fram till kongressen. Mycket av kon-
gressförberedelserna sker på lokal nivå i den egna 
partiföreningen. I Skåne har kongressdiskussionen 
redan inletts. Flera partiföreningar har bokat in 
möten för diskussion om förslagen till kongressen 
och möjliga motioner. 

Kongressförberedande konferens
Distriktet arrangerar en kongressförberedande 
konferens som beslutar om distriktets ställnings-

taganden till kongressmotioner och nomineringar 
inför partikongressen. Plats och tid, se nedan.

Partiföreningarna väljer ombud till konferen-
sen. Så långt det finns plats går det också bra 
att närvara som åhörare. 

Partiföreningar och enskilda medlemmar 
som vill att konferensen ska ta ställning till om 
distriktet ställer sig bakom kongressmotioner och 
nomineringar inför kongressens val, ska sända 
dessa kongressmotioner och nomineringar 
till skane@vansterpartiet.se senast den 9/2. 
De kongressmotioner och nomineringar som 
sänds till distriktet för behandling på kongressför-
beredande konferensen skickar distriktet därefter 
vidare till partiet centralt före motions- och 
nomineringsstopp. 

Kongressombudsval
Vänsterpartiet Skåne har 27 ombud till parti-
kongressen. Alla medlemmar och partiföreningar 
har möjlighet att nominera den/de man vill se 
som kongressombud. Valberedningen tar fram 
ett förslag på 27 ombud och 27 ersättare. 
Kongressombudsval sker därefter med hela 
distriktet som en gemensam valkrets antingen 
genom poströstning som inför tidigare kongresser 
eller digitalt – beslut om vilketdera fattas inom 
kort. Valhandlingar sänds ut till alla medlemmar i 
februari. Nomineringar av de man vill se som 
kongressombud sänds till skanevalberedning 
@vansterpartiet.se senast den 31/1.

Dags för partikongress
Vänsterpartiet har parti kongress i Västerås 21–24 maj 2020.  
Kongressen är Vänsterpartiets högsta beslutande organ. 

Kongressförberedande konferens
15 februari
Tid: 9.30
Plats: Kvarnby Folkhögskola, Västra Hindbyvägen i Malmö
Kongressförberedande konferens som beslutar om distriktets ställningstaganden till  
kongressmotioner och nomineringar inför partikongressen. Se mer info ovan.   
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Claudia Velasquez, V 
Helsingborg;
1. För mig var det 
1 maj då vi sam-
arbetade med V 
Ängelholm och det 
blev två lyckade manifestation-
er  i båda städerna. Vi hade 
musik med trummor i vårt 1 
maj tåg och det kom mycket 
folk. Vi hade fantastiska tal och 
mycket glädje. Allt i samarbete 
med Ung Vänster.

2. Vi har haft retorikkurser 
som varit mycket uppskattade 
av våra medlemmar. Det är 
viktigt att ge förutsättningar 
för framtida ledare

3. Vi arbetar intensivt på 
sociala medier och genom 
att öka vår närvaro i samhäl-
let inom områden som är 
viktiga i vår politik. Vi bildar 
oss genom studier och försöker 
läsa böcker i form av bokcirkel 
minst två gånger per år.

Magnus Åkeborn, V  
Hässleholm
1. Vår 1 maj-
manifestation blev 
väldigt lyckad. Det 
var mycket folk, bra 
tal och jättebra musik! Vi bjöd 
även kamrater och sympatisö-
rer på våffla då vi samarbetade 
med Birkens Café .Sen åkte 
några av oss med till Kristian-
stad. En bra och hoppfull dag!

2. En erfarenhet har varit 
att försöka synas och höras i 
debatten och i media. Att sen 
berätta och sprida detta till 

medlemmar och allmänhet via 
sociala medier. Det måste sy-
nas att vi försöker göra något, 
att vi är närvarande.

3. Att närvara vid allmänna 
debatter, manifestationer 
och olika möten. Att ha våra 
V-märken på oss och delta 
överallt där vi kan. Det är också 
viktigt att fortsätta försöka bli 
fler som vill arbeta praktiskt 
och komma på möten. Vi blir 
fler och fler medlemmar, men 
vi måste bli fler aktiva.

Christel Lindqvist,  
V Höör
1. Mötet med 
människor när vi 
stod i valstugan 
inför EU-valet. Inte 
var det många som kom fram 
men en del diskussioner blev 
det. Sen var det väldigt trevligt 
att jag och min man deltog i 
Simrishamns förstamajfirande.

2. Det måste vara det fak-
tum att våra motioner från 
Vänsterpartiet Höör alltid blir 
nerröstade. Men genom att 
lägga många bra förslag påver-
kar vi övriga partier så att de 
förhoppningsvis svänger i vår 
riktning. Så är det t.ex. på gång 
nu vad det gäller VA-utbygg-
naden på landsbygden. Några 
år efter att vi förlorat slaget 
vinner vi kanske kriget vilket 
borde ge resultat i nästa val. 

3. Det bästa tipset är helt klart 
att ta till sig av de träffar och 
utbildningar som anordnas. 
Träffarna ger energi och en 

känsla av att vara delaktig och 
att vara med i ett sammanhang. 
Otroligt viktigt för oss i mindre 
kommuner där medlemsmö-
tena varierar till mellan tre och 
tio deltagare. Då behövs möten 
med andra vänsterpartister. 

V Hörby – svarar som 
grupp på ordförandens 
vägnar.
1. Vår landsbygds-
konferens. Vi blev 
överväldigade av 
visat intresse och vill 
gärna se en uppföljning.

2. Vi behöver ett mycket större 
samarbete mellan partifören-
ingarna i kommunfullmäktige-
arbetet. 

3. Att lägga en egen tilläggs-
budget. Det är ett bra sätt att 
bli synliga i kommunen.

Patrik Milton, V Lomma 
1. Mitt bästa minne är 
ifrån EU-valrörelsen 
i våras då vi hade 
tält på Lomma-
festen. Kamraterna 
ifrån partiföreningen gjorde en 
fantastisk insats och det blev 
väldigt lyckat.

2. Att valrörelse kostar mer 
än man tror, speciellt i Lomma 
kommun som tar ut en avgift 
på 300kr per plakat som sätts 
upp. Vi brände hela vårt årliga 
stöd ifrån distriktet på valrö-
relsen, men så är ju också val-
rörelse det absolut viktigaste. 
Val är till för att vinnas.

3. Var envis, håll ut, ge aldrig 
upp hur jobbigt och menings-
löst det än må kännas i vissa 
stunder. Hjälps vi alla åt blir 
allt så mycket lättare för alla i 
byggandet av vår organisering.

Gunilla Wahlberg, V Lund
1. Att några yngre 
relativt nya med-
lemmar kommer 
regelbundet till våra 

kommunalpolitiska möten. 
Positivt för att säkra återväx-
ten. En av dem är nyinvald som 
ersättare i tekniska nämnden. 
En medlem har arrangerat 
ett antal miljöseminarier och 
startat upp vår miljögrupp som 
har varit vilande ett tag. Vi 
har fortsatt en god stämning i 
partiföreningen.

2. Att ta vara på olika medlem-
mars kunskap och engagemang 
och att ge utrymme för de som 
känner mycket för en fråga. Se 
till att nya medlemmar känner 
sig välkomna och att deras röst 
är lika viktig som om man varit 
medlem i många år.

3. Att ha regelbundna aktivi-
teter. Vi har KomPol (kommu-
nalpolitisk grupp) var måndag 
och allmän-politisk grupp 
varannan vecka. Röd dag var-
annan lördag. Det ät lättare att 
engagera medlemmar om man 
från början vet vilka aktiviteter 
vi har.

Mats Sjölin, V Trelleborg
1. De traditionella ut-
åtriktade aktiviteter 
som vi har är alltid 
positiva. Det gäller 
exempelvis första maj 
och Anderslövs marknad. Men 
annars är vi lite stolta över 
att vi åtminstone tillfälligtvis 
lyckades stoppa det blåbruna 
styrets förslag om tiggeriför-
bud i kommunen. 

2. Det är kanske ingen ny 
erfarenhet, men så långt vi har 
förmåga är det viktigt att sy-
nas, att folk blir medvetna om 
att vi finns. Det går att påverka 
opinionen även om det ibland 
tar lite tid.  

3. Förutsättningarna är nog 
olika, men ihärdighet och lång-
siktighet är aldrig fel.

Sju partiföreningar om året som gått
Inför ett årsskifte finns det anledning att se tillbaka 
 på året som passerat och fundera på vilka erfarenheter 
som är viktiga att ta med framåt. Vi ställde tre frågor till 
ordförandena i sju skånska vänsterpartiföreningar. 

1:  Vilket är ditt bästa minne från din parti förenings  
verksamhet under året?

2:  Vad i årets verksamhet tar du med dig som viktig  
erfarenhet i det fortsatta arbetet? 

3:  Utifrån er verksamhet, vilket är ditt bästa tips  
som du vill dela med dig av till andra? 

Tillbakablick  |   2019
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Mellan den 2 – 12 januari går 
Helsingborg till val. Då ska 
befolkningen i staden säga sitt 
om huruvida det kommunala 
energibolaget Öresundskraft 
ska privatiseras eller inte. 

Förslaget om att privatisera Öresunds-
kraft kommer från borgerligt håll och 
att folket skulle få rösta om saken låg 
först inte på kartan. Men människor i 
staden ville annorlunda. I oktober 2019 
lämnades 14 000 namnunderskrifter på 
listor med namnet “Vi vill ha folkom-
röstning om försäljningen av Öresunds-
kraft” över till kommunledningen. 
Frågan var därefter tvungen att komma 
upp i kommunfullmäktige och där gick 
förslaget om folkomröstning igenom. 
De partier som vill sälja ut Öresunds-
kraft är de borgerliga partierna och 
Sverigedemokraterna. De partier som 
vill att Öresundskraft förblir i kom-
munal ägo är Vänsterpartiet, Social-
demokraterna och Miljöpartiet. Hade 
V+S+MP fått bestämma så hade folk-
omröstningen förlagts i februari men 
den borgerliga alliansen med stöd av SD 
fick igenom 12 januari som datum för 
valdagen. Många har varit kritiska till de 
borgerligas hantering av hela utförsälj-
ningsfrågan och kritiken har rymts över 
hela det politiska spektrat. I en artikel i 
Helsingborgs dagblad (191203) gjorde 
sju borgerliga fd politiker från Helsing-
borg och fem fd politiker från ”vänster-
blocket” gemensam sak och fördömde 
utförsäljningen av Öresundskraft. I arti-
keln kallar de före detta politikerna den 
planerade privatiseringen för oansvarig 
och kortsiktig. De lyfter även kritik mot 
att folkomröstningen är förlagd på ett 
dåligt datum och att vallokalerna är 
begränsade. En kritik som också lyfts 
bland invånare och den partipolitiskt 
oberoende organisationen folkinitiativet 
som arbetar för att människor ska rösta 
nej till utförsäljningen den 12 januari. 

Ett gott utgångsläge för vänstern som 
vill få ett Nej i folkomröstningen kan 
man tycka. Men riktigt så enkelt är det 
inte. För att folkomröstningen ska gå 
igenom har SD meddelat att det måste 
vara minst 51 % som röstar i valet och 
dessvärre är SD vågmästare i frågan. Det 
finns alltså all anledning för vänstern 
att gå ut på gator och torg för att prata 
med människor om vikten av att gå och 
rösta, det är där utmaningen ligger. 

Om Öresundskraft ska vara kvar i 
kommunal regi eller privatiseras är en 
mycket viktig fråga för hela vänstern i 
Skåne. Det finns dels den ideologiska 
aspekten. Gemensamt ägande eller 
privatisering är en fråga om demokrati 
eller inte demokrati, om viktiga sam-
hällsfunktioner ska ägas av flertalet eller 
ett privat företag. Men rent praktiskt ser 
vi också hur resultatet av andra utför-
säljningar ser ut. De talar sitt tydliga 
språk. I Malmö som var först ut i landet 
med att sälja ut Sydkraft 1991 har en del 
av de ansvariga politikerna medgett att 
de ångrar sig. Det har genom åren visat 
sig varit en dyr affär som Malmöborna 
fått betala med kraftiga höjningar av 
elnätspriserna. I Stockholm har vi sett 
samma trend sedan Birka energi såldes. 
Kraftigt ökade priser som hade kunnat 

komma invånarna till del men som istället 
blir vinst till privata företag. Men ut-
försäljningar har stoppats förr och kan 
stoppas igen. 

Lisa Claesson

Det pågår en valrörelse  
i Helsingborg
– Rösta nej till att sälja ut Öresundskraft!

Kom och hjälp till!
Den 12 januari kan bli datumet då 
Helsingborg tar en annan väg än 
vad Malmö och Stockholm gjort. 
Ska det bli så behöver många i 
Skåne uppmärksamma valrörelsen 
genom att dela inlägg på face-
book, skriva egna texter och åka 
till Helsingborg och hjälpa till  i 
valrörelsen. På sidan 4 kan du läsa 
om hur Vänsterpartiet Skåne kom-
mer anordna aktivistdagar som 
du enkelt kan delta i. Din insats 
behövs – stoppa utförsäljningen av 
Öresundskraft.

Folkomröstning  |  Energi
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Jag skriver detta brev för jag 
har en återkommande fråga som 
jag hoppas få svar på.

Var fjärde månad dimper ett brev från 
stadens energileverantör ner i brevlå-
dan. Varje gång läser jag med lika delar 
förvåning och ilska. Varför är det så 
dyrt, vad är det som kostar? 

Varför äger inte vi kollektivt nätet och 
varför behandlas inte denna samhälle-
liga nödvändighet som en tjänst inom 
det offentliga?

I Malmö har Vänsterpartiet lagt en 
motion om att starta ett eget energi-
bolag som ska driva både produktion 
och utveckling och ytterst grunda sig i 
samhällets behov. 

För idag är vi oförmögna till föränd-
ring, eftersom vi har sålt ut den möj-
ligheten på grund av inkompetens och 
konservativa värderingar.

1991 var Malmö med Lars Engqvist vid 
rodret först i Sverige med att sälja ut vårt 
kommunala energibolag och dess pro-
duktion. Bolaget bytte ägare flera gånger 
om och gick från Malmö och Carl Gustavs 
väg till Tyskland och Essen på några få år. 
Vinsterna var som borttrollade. 

Man lade inte bara malmöbornas el 
och energifakturor i marknadens hän-
der. Man sålde även ut makten och infly-
tandet över energisektorn och lämnade 
total walkover när det gäller strukturella 
förändringar som kan vara avgörande 
för om vår planet kan leva efter 2100.

Vi har lämnat energisektorn till en 
marknad som styrs av ett fåtal stora 
globala aktörer som för länge sedan för-
lorat både ansikte och förtroende hos 
befolkningen. De driver inte utveckling-
en framåt, de levererar inte vad de lovar, 
och de tar hutlöst betalt. Energisektorn 
sätter penningen före samhällsnyttan 
alla timmar på dygnet.

I Helsingborg hoppas nu borgerlighe-
ten på att kunna sälja sitt välskötta och 
välfungerande energibolag. I deras kal-
kyler, som bara tar hänsyn till pengar, är 
bolaget olönsamt. 

Liberalerna i Malmö vill faktiskt starta 
ett energibolag, på pappret, för att stärka 
kommunens konkurrenskraft. Ett bra 
första förslag, men de missar poängen 
med ett kommunalt energibolag. De blå-
bruna borgarna ser en döende kärnkraft 
som framtidens mirakelmedicin.

Vår lösning på rådande och framtida 
energi – och demokratibrist är att skapa 

ett kommunalt energibolag med uppgift
•  att köpa och sälja el, värme och 

övriga energitjänster.
•  förbereda övertagande /köp av  

eldistribution och fjärrvärmenät.
•  utveckla egen produktion av både 

storskalig och småskalig förnyelse-
bar energi.

•  leda arbetet med effektivisering  
och energibesparingar.

Oavsett utbyggd överföring från norr 
bör Malmö stärka sin egen suveränitet 
och agera för en demokratiskt styrd 
energiproduktion och ägande – ett 
exempel för hela Sverige.

Om vi kunde vara först 1991 med att 
sälja ut så anser jag att vi bör kunna vara 
först när återkommunaliseringståget 
avgår. Eller hur?

Kamratliga hälsningar 
Tobias Petersson, ledamot i Malmö miljönämnd

PS. Går det åt helvete i omröst-
ningen i Helsingborg så låt oss inte se 
det som ett nederlag utan en möjlighet. 
Låt oss i så fall vara de som förvärvar 
Öresundskraft. DS

Debatt  |  Kommunal energi

För en fullsatt sal talade Jonas om gemen-
samt ägande och varför det är en dålig idé 
att sälja ut kommunala energibolag som 
Öresundskraft. Han gav exempel på hur det 
gått efter andra städers utförsäljning och 
betonade att privatisering eller inte är en 
demokratifråga, och många fick chansen 
att ställa frågor till Jonas.  

Kampanjen för ett nej till utförsäljning 
fortsätter fram till 12 januari i Helsingborg.

Skippade nobelfracken för folkomröstning
Jonas Sjöstedt dumpade Nobelstiftelse 
och kungafamilj och drog till Helsing-
borg för att vara med och dra igång 
vänsterns kampanj mot utförsäljning-
en av Öresundskraft i Helsingborg. 

Aktivisterna mobiliserar inför kampanjen mot utförsäljningen.

Kära Kamrater,
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Bromölla som hade varit den rödaste 
av röda kommuner, då man traditionellt 
haft stora arbetsplatser med starka 
fackliga organisationer. Länge hade 
socialdemokraterna egen majoritet och 
vid de få tillfällen som invånarna ville 
visa missnöje mot dem så röstade man 
vänsterut – till exempel vid valet 1998 
där vänsterpartiet gick till val med fem 
personer på den kommunala valsedeln 
men fick hela sju mandat i kommunfull-
mäktige. 

Men samhället förändrades. De stora 
arbetsplatserna blev färre och arbets-
styrkan mindre. När folk fick gå hem 
från jobbet för gott minskade tilltron 
till facket och socialdemokratin tappade 
mark i kommande val. Ett mer egoistiskt 
samhälle tog form där man skulle se 
efter sig själv, för det gör ingen annan.

Kanske gick något sönder 2010 när 
socialdemokraterna var tvungna att gå 
i koalition med alliansen för att kunna 
behålla makten. Det var på många sätt 
en vändpunkt för när valresultatet 2014 
presenterades så tappade både social-
demokraterna och alliansen stor mark 
och vänsterpartiet gick framåt. Men de 
stora vinnarna i valet var Sverigedemo-
kraterna och ett nytt lokalt missnöjes-
parti som förändrade den politiska 
kartan i Bromölla.

Efter katastrofvalet 2014 så gick so-
cialdemokraterna vänsterut och ingick 

ett budgetsamarbete med vänsterpartiet 
och miljöpartiet. Under mandatperio-
den hade både vänsterpartiet och mil-
jöpartiet interna problem med avhopp 
men man lyckades ändå gemensamt 
hjälpligt föra kommunen framåt. Detta 
gjorde att socialdemokraterna inte 
rasade mer, utan lyckades behålla sina 
mandat 2018, samtidigt som miljö-
partiet försvann och vänsterpartiet 
halverades. 

I dag ser vi en chockad socialde-
mokrati som aldrig tidigare hanterat 
en oppositionsroll och ett nästan lika 
chockat högerkonservativt block där det 
ledande partiet aldrig tidigare hanterat 
en styrande roll. Vänsterpartiet driver 
i dag, med stor framgång, oppositions-
politik sin storlek till trots. Men tilltron 
till politiken bland invånarna minskar 
och kommunen rör sig inte i någon rikt-
ning utom i symbolpolitiska frågor och 
i kulturpolitiken där indragna fören-
ingsbidrag och allmän nedmontering av 
finalisten i årets kulturkommun blivit 
väldigt tydlig.

Den egoistiska och främlingsfient-
liga retoriken har tyvärr vunnit fäste i 
kommunen både på arbetsplatser och i 
det vardagliga samtalet. Sverigedemo-
kraterna ser för närvarande Bromölla-
Sölvesborg som sitt starkaste fäste och 
satsar stora resurser för att behålla 
makten. Klimatet på arbetsplatser och i 
samtalet förändrades dock långt innan 
den politiska kartan och det är tydligt 
att om man vill åstadkomma en för-
ändring så är det där man måste lyckas 
först.  

Utvecklingen till trots kommer vi 
som författat denna text aldrig att sluta 
kämpa för att vår hemby ska vara lika 
solidarisk och välkomnande som den har 
varit. Och som vi vet att den kan bli igen. 

Leif Pettersson 
Samuel Johansson

 Analys  |  Bromölla

Leif Pettersson, 79 år, född och uppvuxen i 
Bromölla. Aktiv i Vänsterpartiet.

Samuel Johansson, 32 år, född och upp-
vuxen i Bromölla. Aktiv i Vänsterpartiet.

Den 26:e november 2018 blev det officiellt, Sverige-
demokraterna tillsammans med moderaterna och krist-
demokraterna tog över makten i Bromölla.

Ett böneförbud och ett tiggeriförbud senare har  
kommunen tillsammans med grann kommunen Sölves-
borg blivit ett skyltfönster för Sverige demokraterna.

” Utvecklingen till trots kom-
mer vi som författat denna 
text aldrig att sluta kämpa för 
att vår hemby ska vara lika 
solidarisk och välkomnande 
som den har varit. Och som vi 
vet att den kan bli igen.”

Bromölla!Hur blev det 
så här?
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Arbetsförmedlingen:  
Privatiseringen av  
den skånska  
arbetsförmedlingen 
och dess framtid

Uppdragen stöd och matchning ska 
istället läggas ut på privata aktörer. Att 
det helt saknas privata aktörer i 114 
kommuner i landet har inte hindrat 
omvandlingen, eller den omfattande 
nedläggning som skett av förmedling-
ens kontor. Den operativa personalen 
näst intill halverades i detta första steg. 
I Skåne har 17 av 23 kontor stängts ner, 
något som Skånemoderaterna kom-
menterade med att de utgick ifrån att 
Arbetsförmedlingen trots färre kontor 
ska kunna lösa sitt uppdrag. Detta trots 
att det nya uppdraget ännu inte är helt 
utformat. Förändringarna framöver ska 
nu ske med verksamheten i full gång, på 
hälften så många anställda, och utan ett 
färdigställt mål. 

Skåne har en högre andel arbetslösa 
än riksgenomsnittet: 7,1 procent jämfört 
med rikets 5,5. Från 90-talet och framåt 
har det skett en tydlig geografisk för-
ändring av arbetslösheten, numera är den 
högst i nordöstra Skåne (7,6 procent). 
De stora socioekonomiska skillnaderna 
i Malmö görs sig också synliga i att syd-
västra Skåne har näst högst arbetslös-
het. Lägst är den i sydöstra Skåne med 
5,4 procent. Målet för regionen, satt i 
den regionala utvecklingsstrategin Det 
öppna Skåne 2030, är att arbetslösheten 

ska vara lägre än rikssnittet. I det utkast 
på ny utvecklingsstrategi för Skåne 
som är på remiss föreslås skrivningen 
”Vi [Region Skåne] ska verka för att 
nyanlända får en bra etablering och att 
utländska forskare och studenter vill 
bosätta sig långsiktigt här.” 

Regionalt finns också en plattform 
som kallas Kompetenssamverkan Skåne. 
Inom ramen för den fattas beslut om 
regionala strategier för att främja den 
skånska arbetsmarknaden, bland annat 
i samverkan med Arbetsförmedlingen. 
Den nuvarande strategin sträcker sig 
fram till 2025. 

Nedläggningarna av kontor beror på 
den nationella budget M och Kd fick 
igenom Riksdagen i januari 2019. C, L 
och Sd la ner sina röster och släppte 
fram budgeten. I 73-punktsprogrammet 
fick Arbetsförmedlingen sedan en helt 
egen punkt där det krävdes att den ska 
omvandlas i grunden. När denna om-
vandling nu får skarp kritik pekar alla 
på någon annan. Ingen verkar riktigt 
nöjd med genomförandet – men ingen 
är heller beredd att backa från beslutet. 

Att de fysiska kontoren försvinner är 
en del av en digitaliseringsplan där de 
arbetssökande själva ska klara delar av 

processen som tidigare skötts av hand-
läggare. Ett första besök ska alltid vara 
digitalt. Detta gäller oavsett vilka behov 
den arbetssökande har, oavsett grad av 
datorvana, tillgång till dator, kunskaper 
eller möjligheter att söka, rapportera in 
och finna information som behövs. Det 
finns en överhängande risk att de som 
drabbas hårdast av nedläggningarna 
också är de som behöver mest hjälp och 
stöd i en arbetssökandeprocess.

Anledningen till myndighetsomvand-
lingen är ett missnöje med den svenska 
arbetsmarknadspolitikens brister. De 
grupper som står längst från arbets-
marknaden bedöms inte sättas i arbete i 
tillräckligt hög utsträckning. En tredje-
del av de som är arbetslösa idag räknas 
som långtidsarbetslösa, och utomeu-
ropeiskt födda är överrepresenterade i 
gruppen. Att arbetsmarknadspolitiken 
brister är i sak inte fel: vi behöver göra 
betydligt mer för att göra det enklare 
för människor som nyligen flyttat till 
Sverige, för människor som behöver en 
anpassad arbetsplats, för människor 
som varit sjukskrivna länge eller har 
speciella behov med grund i psykisk 
eller fysisk funktionsvariation att få ett 
lämpligt jobb. Men att privatisera och 
vinstutsätta den verksamhet som ska ge 
människor en meningsfull sysselsätt-
ning är knappast rätt väg att gå.

Bara för att antalet kontor har blivit 
färre gäller dessvärre inte detsamma 
för de arbetssökande.  Och även om 
kontoren, de som finns kvar, centrali-
serats har de arbetssökande det inte. 
I Örkelljunga, Osby och Östra Göinge 
finns det inga företag alls som arbetar 
med stöd och matchning. De enda skån-

Det stormar kring de stora reformer som ska 
genomföras på Arbetsförmedlingen. Myndigheten 
ska inte längre vara ansvarig för det uppdrag 
som kallas stöd och matchning – det vill säga att 
förmedla faktiska arbeten till de arbetssökande. 
Arbetsförmedlingen ska gå från att vara utförare 
till att kontrollera.

☛
Privatisering  |  Arbetsförmedlingen
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ska kommuner som har över tio utförare 
är Malmö, Helsingborg och Kristianstad. 
Samtidigt tenderar arbetslöshet och 
lågkonjunkturer att slå hårt mot lands-
bygden. 

De nya uppdragen inom stöd och 
matchning ska nu upphandlas av Ar-
betsförmedlingen enligt LOV, lagen om 
valfrihet. Det betyder skarpa krav för 
de företag som ska utföra matchningen, 
något som mindre företag kommer att 
ha svårt att klara av. Troligen kommer 
det att bildas en marknad kring stöd 
och matchning där kapitalstarka företag 
konkurrerar ut andra aktörer och bildar 
bolagskoncerner kring de arbetslösa, på 
samma sätt som skett när företag släppts 
in till skola, vård och omsorg. 

De diskussioner som förts kring hur 
företagen ska få betalt för sitt stöd och 
sin matchning pekar mot en resultatba-
serad utformning. Man kommer då, som 
företag, att tjäna mer pengar på att sätta 
samma person i arbete flera gånger på 
korta, otrygga anställningar än att leda 
personen till en långsiktig tjänst där hen 
kan och vill stanna kvar. Det finns en up-
penbar risk för ”quick fixes” i ett sådant 
system – det ger dåliga incitament för 
stabilitet och långsiktighet. Vinstintres-
se sätts framför samhällsnytta och den 
arbetssökandes intressen.

Att uppdraget ska upphandlas kommer 
också att innebära problem för kom-
munerna. Idag har de redan utgifter på 
sammanlagt över fem miljarder kronor 
för utförda arbetsmarknadsrelaterade 
åtgärder. Med en LOV-modell kan de i 
framtiden till och med hindras att stötta 
sina kommuninvånare som behöver hjälp 
och stöd då detta skulle utgöra konkur-
rens mot företagen.  

Ali Esbati och Jonas Sjöstedt skriver 
om nedläggningarna i Expressen i slutet 
av november. De kallar hela processen 
för ogenomtänkt och beskriver följderna 
av de nedstängda kontoren: ”Vi ser 
redan nu hur det har fått konsekvenser. 
Funktionsnedsatta får inte den hjälp de 
behöver. Inte heller långtidsarbetslösa. 
Istället växer kommunernas kostnad för 
ekonomiskt bistånd när folk som vill 
arbeta inte får hjälp att hitta jobb och 
desperat måste vända sig till socialtjäns-
ten”. Till detta kan tilläggas att det från 
borgerligt håll redan finns långtgående 
planer på att ”se över” de ekonomiska 
bistånden: det vill säga göra det svårare 
för människor att få socialbidrag.

Alliansstyrets förhållande till arbets-
marknaden i Skåne står fast. Belönas ska 
de som är goda entreprenörer, de som 
tar egna initiativ till att vara konkurrens-
kraftiga och innovativa. De andra? De 
som reformen skulle vara till för, grup-
perna som står långt ifrån arbetsmark-
naden? Det viktigaste där, på central 
nivå, verkar vara att se till att de i vart 
fall inte får för hög ersättning. I kom-
mande lågkonjunktur gäller det att vara 
välanpassad nog för en tävlingsinriktad 
arbetsmarknad där nu både tillgång och 
efterfrågan ska skötas av företagen. 

Vänsterpartiet har på riksdagsnivå 
uttalat en vilja till misstroendevote-
ring mot den ansvarige ministern om 
omvandlingen inte avbryts. Regeringen 
svarade med att byta generaldirektör för 
myndigheten. Vad som händer framöver 
är i skrivande stund oklart.

Emma Eliasson Åström

Mobilisering  
för skolan!
Nästa års budget för 
Malmö klubbades i full-
mäktige i november och 
föregicks av en veckas 
kampanjande från 
vänster mot de nerskär-
ningar som Socialdemo-
kraterna närmast har 
som tradition att dölja. 

Vänsterpartiet i Malmö presen-
terade sitt budgetförslag, fullt 
genomförbart med en kronas 
skatte höjning, med bibehållen och 
utökad välfärd. Men som väntat 
gick dock S- och L-budgeten  
igenom, och den drabbar skolan 
hårt. 

Många skolföräldrar gick i  
taket, många av dem är också  
vänsterpartister som är vana att 
organisera sig. Nu finns Facebook-
sidan ”Malmö mot nedskärning-
ar” ett initiativ ägnat att väcka  
engagemang mot de nerskär-
ningar som skolorna kommer att 
tvingas till, med förslag på vad 
man kan göra både själv och till-
sammans med andra.  

Notis

☛
Under våren 2020 kommer Vänster-
partiet i Region Skåne att hålla en  
öppen träff om arbetsmarknadens  
utveckling med bland annat Ali 
Esbati, riksdagsledamot och arbets-
marknadspolitisk talesperson för 
Vänsterpartiet, och Ursula Berge, 
samhällspolitisk chef på fackförbun-
det SSR. Mer information kommer 
när det närmar sig – håll utkik!
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Intervju  |  Aaron Bastani

Aaron Bastani är brittisk journalist 
och medgrundare av Novara Media, en 
vänsterorienterad mediaorganisation 
med säte i London. Tidigare i år släpptes 
hans bok Helautomatisk lyxkommu-
nism. Som namnet antyder målar han 
i boken upp en ljus framtidsbild, på ett 
sätt som mest varit förbehållet förfat-
tare på högersidan.

Aaron Bastani (35 år) återkommer till 
att han tillhör en generation som blivit 
bestulen på sin framtid genom finans-
krisen 2008, permanent bostadskris, 
stadigt ökande universitetsavgifter och 
en allt osäkrare arbetsmarknad: ”Vi har 
robotsonder i omloppsbana runt Mars, 
men vi klarar inte av att bygga offentliga 
bassänger”.

Helautomatisk lyxkommunism är ett 
försök att driva detta politiskt. Martin 
Luthers idéer spreds över hela Europa 

tack vare tryckpressen, och förändrade 
hela västvärlden. På samma sätt har 
ny teknik potentialen att skapa ett helt 
nytt samhälle, där solceller, gruvdrift 
i asteroidbältet, syntetisk biologi och 
genredigering med ny teknik som 
CRISPR, och automatiska, AI-kontrolle-
rade elbilar kan ge oss ett samhälle utan 
svält, där vi lever längre, med gratis 
transporter och ett överflöd av energi.

Hur skulle du beskriva boken för 
någon som inte läst den?
– Boken är uppdelad i tre delar. Den 
första handlar om de kriser världen 
står inför: ekologi, ekonomi och sociala 
omvälvningar. Den andra delen handlar 
om framtiden som redan är här. Mänsk-
ligheten har alltid löst problem med tek-
nik, och boken beskriver 5-6 tekniska 
lösningar som är inom räckhåll. Den 
tredje delen är hur vi kommer dit.

– Alla västländer har sin nationella 
myt om åren efter andra världskriget 
– rekordåren i Sverige, das Wirtschaft-
swunder (ungefär ”det tyska undret”, 
red:s anm) i Tyskland, il Boom i Italien – 
men de kommer inte att komma tillbaka 
eftersom de berodde på en rad engångs-
faktorer, som fossilbränslen, inflyttning 
till städerna, kvinnornas inträde på 
arbetsmarknaden och så vidare. 

– Det som på 1960-talet skulle setts 
som dålig tillväxt har idag blivit det 
nya normala, där två procent är bra. Vi 
har hamnat i ”sekulär stagnation”, för 
att använda ekonomen Larry Summers 
begrepp. Därför behöver vi en radikal 
socialistisk politik som går bortom BNP-
tillväxt, som jag kallar helautomatisk 
lyxkommunism.

Lyxkommunism till alla  
– en fråga om teknik?

Är champagnesocialism inom räckhåll,  
där vi alla med en knapptryckning får en 
syntetisk biff och artificiellt framställd 
årgångschampagne? 

Aaron Bastani är författare till Helautomatisk 
lyx kommunism, som nyligen kom ut i svensk 
översättning. Han besökte Malmö inför 
Vänsterdagarna med en kväll på ett fullsatt 
Poeten på hörnet. 

Folk viljan fick en intervju med honom.
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Under kvällen igår sade du att du inte 
tror på teknikdeterminism, men samti-
digt finns det en underton av oundvik-
lighet i bokens tro på tekniska lösningar. 
Matproduktion har till exempel i hög 
grad automatiserats, men det finns 
fortfarande många som har svårt att ha 
råd med mat. 

Så vad betyder det för lyxkommunism 
när matproduktionen automatiserats, 
men ändå domineras av kommersiella 
storbolag?

– Matproduktion är ett intressant 
exempel. I till exempel Polen har vi gått 
från att 75 procent av befolkningen äg-
nade sig åt matproduktion på 1700-ta-
let, till att det idag är 2-3 procent. 
Matpriserna har kollapsat: om en grillad 
kyckling hade haft samma prisutveck-
ling som bostäder hade de kostat över 
500 kronor i mataffären. Ur ett marx-
istiskt perspektiv skulle analysen vara 
att utnyttjandet ökat, av djur, av de som 
arbetar i matsektorn och när det kom-
mer till miljöavtryck. 

– Men teknikutvecklingen går snabbt 
och kostnaden sjunker. Beyond Meats 
laboratoriehamburgare kostade  
325 000 dollar när den först lansera-
des, men under 50 dollar nu. Jordbruk 
kräver fortfarande stora resurser när 
det gäller land, kapital och arbete. Men 
syntetisk biologi är lösningen på hur 
vi kan producera mat åt tio miljarder 
människor inom jordens ekologiska ra-
mar, där vi idag använder mer resurser 
än jorden har.

Hur når vi till helautomatisk lyxkom-
munism? Boken tar upp en rad lösning-
ar, men hur uppnår vi det politiskt, och 
vad kan jag som individ göra?

– Kärnfrågan är hur vi kan organisera 
oss. Pariskommunen hade en rad pro-
gressiva idéer, som barnomsorg, men 
eftersom de inte var politiskt organise-
rade fick de inget genomslag. Vänstern 
måste vara aktiv både parlamentariskt 
och utanför; både jobba med staten 
och mot den. Jag ser fyra huvudsakliga 
områden:

Först: Gå med i ett politiskt parti, och 
gillar du inte deras politik, ändra den. 
Partierna är inte alla likadana: samtidigt 
som Boris Johnson drack sprit på sina 

överklassklubbar under universitetsti-
den så blev Jeremy Corbyn arresterad 
under demonstrationer mot apartheid.

Det andra är att gå med i facket. Fram 
till nyligen har facken struntat i miljö-
frågor, men de senaste arton månaderna 
har de svängt, och vi kommer inte att 
kunna lösa miljöproblemen om vi inte 
har facken med oss.

Det tredje är media. Politiskt inflytan-
de är mer och mer beroende av media, 
och samma kristillstånd och osäkerhet 
gäller även där. Så medierna är ett po-
litiskt slagfält där vi måste finnas, med 
journalism, film, romaner, dokumentä-
rer och så vidare.

Det fjärde området är teknik. Teknik 
är också ett politiskt slagfält: det är inte 
något vi tar över och styr först efter att 
vi har tagit makten. Vilken teknik vi vill 
ha är en djupt politisk fråga och teknik-
utvecklingen är inte oundviklig. Till 
exempel självkörande bilar och eldrift är 
något man måste förhålla sig till utifrån 
vad vi vill uppnå.

Några avslutande ord?
– Vänstern kan inte vila på sina lagrar. 
Valet vi har för framtiden är inte en 
bättre framtid i form av helautomatisk 
lyxkommunism eller att saker fortsät-
ter som de gör, utan antingen kommer 
världen bli väldigt mycket bättre eller 
väldigt mycket sämre. Det är en utma-
ning för mitten-vänstern, eftersom 
deras ideologi bygger på konsensus, 
återhållsamhet och små steg, och den 
politiska kompassen kommer inte fung-
era för att ta oss igenom de kommande 
20-30 åren. 

– Våra politiska motståndare, som 
Sverigedemokraterna, har en vision av 
vilket samhälle de vill ha. Så vänstern 
måste också ha en vision, annars kom-
mer vi att förlora.

Text: Johan Strandell

Fotnot: Beyond Meat grundades 2009 i Kalifor-
nien med syfte att försöka skapa ett komplett 
växtbaserat alternativ till köttburgaren.

Julen 1908
”Man talar om en god jul och en 
dålig jul. Går kommersen bra, så 
är julen god. Går den klent, så är 
det en dålig jul … Julen har blivit 
den stora marknadsfesten utåt och 
den stora matfesten inåt.” skrev 
signaturen Christmas i tidskriften 
Julfacklan, redan 1908.

Röd jul
Som ett socialistiskt alternativ till 
kyrkans julfirande började arbe-
tarrörelsen under 1880-talet att 
arrangera röda julottor. I takt med 
nyuppförda Folkets hus ökade 
antalet julottor och traditionen 
höll i sig länge. 

Lunds Folkets hus samlade en 
försvarlig skara till otta på juldagen  
från premiäråret 1903 till det 
upphörde 1952.

I CH Hermanssons intervjubok 
Kommunister berättar Paul Almén 
om arrangemangen i slutet av 
1920-talet i Silvergruvan nära  
Hällefors: ”varje juldagsmorgon 
under en rad år ordnade [vi] socia-
listiska julottor med växling varje 
år med föredragshållare från olika 
partier och fackliga organisationer. 
Deklamation, sång, amatörteater 
gjorde att salens ca 200 platser 
var fyllda.” 

De röda julottorna sågs som ett 
sammanbindande kitt mellan 
arbetarrörelsens organisationer 
med gemensamma motståndare i 
den reaktionära kyrkan, krigsfa-
ran, i arbetslösheten och bor-
gerligheten, skriver bland andra 
Flamman och Tvärdrag.

Fotnot: Förutom de röda julottorna  
firades andra socialistiska motsvarig-
heter till det borgerliga samhällets  
högtider, exempelvis Röd pingst och 
Röda flaggans dag 6 juni. 

Notis
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Sverige – världens mest jämställda land!  Nja. Det påståen-
det används ibland men blir allt oftare motsagt. Räknat i 
GDI, FNs Gender Development Index, ligger vi på plats 14 av 
medlemsländerna. I Gender Gap Index, som mäter skillnad 
mellan kvinnor och män inom fyra områden, ligger vi på 
plats fyra. Men vad betyder det i Sverige? Och hur står det 
till med jämställdheten här hos oss i Skåne?

Det finns mycket fakta inom 
området jämställdhet. Det 
finns sedan 2018 en egen 
myndighet som arbetat med 

jämställdhetsfrågor, Jämställdhets-
myndigheten, vars arbete styrs efter 
sex nationella delmål (se nästa sida). 
Det övergripande målet är att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv.

Samhället i stort är nämligen inte 
jämställt. Det är heller inte jämlikt – det 
finns stora klyftor mellan olika grupper 
i samhället, och de blir allt större. Tittar 
man på jämförelser mellan just kvinnor 
och män syns mönster i dessa grupper, 
en ojämlik makt- och medelsfördelning 
som skär igenom klasskillnader. Makt-
strukturer samverkar i förtryck, om du 
avviker från den sociala normen har det 
praktiska följder. Kort sagt: Är du inte 
en vit, medelålders heterosexuell man 
som haft tillgång till utbildning, utan 
funktionsvariationer och tillhörandes 
medelklass eller över, så har du inte lika 
goda förutsättningar i livet som denna 
normperson. I många fall ”räcker det” 
att vara kvinna.

Vartannat år kommer Statistiska 
Centralbyråns sammanställning På tal 
om kvinnor och män ut. Den utgår efter 
de nationella delmålen och sammanstäl-
ler data som visar på utveckling över 
tid och senast sammanställda siffror. 

Länsstyrelsen i Skåne tar också fram 
en sammanställning (Jämställdhets-
statistik i Skåne) utifrån samma mål 
där de skånska kommunerna ställs mot 
varandra och riksgenomsnittet. Man 
har också tagit fram lokala delmål att 
arbeta med specifikt i Skåne.

 Tittar man noga i tabellerna, läser 
undertexterna, lutar sig tillbaka och 
funderar, kan siffertalen näst intill börja 
bölja framför ögonen och som i filmen 
Matrix (numera en mogen 20-åring) 
omvandlas till en slöja genom vilken vi 
kan studera samhället. De är samhäl-
let. Bakom varje siffra finns en person. 

Några av dem träffar vi på tåget, på 
affären, på skogspromenaden. Och dold 
bakom en av dem finns du.

Så hur ser det ut, vyn över södern? 7 
av 10 chefer inom det skånska närings-
livet är män. Av 23 kommunstyrelse-
ordförande i Skåne är sju kvinnor. Det 
är tjugo procents skillnad på skånska 
kvinnors och mäns löner, arbetar 
man 40 år kommer man som kvinna 
att genomsnittligt tjäna 2,7 miljoner 
kronor mindre än en man. Det syns inte 
minst i pensionskuverten efter ett långt 
arbetsliv.

Skåne har Sveriges lägsta sysselsätt-
ningsgrad, det vill säga att det är flest 
människor i Sverige som saknar arbete. 
Både Sverige och Skåne har en köns-
segregerade arbetsmarknad: vad du 
arbetar med påverkas av vilket kön du 
har. Det är en av förklaringarna till stora 
inkomstskillnader mellan kvinnor och 
män. En av tolv kvinnor som arbetar 

Hur står det till med  
jämställdheten?

Bakom varje siffra 
finns en person. Några 
av dem träffar vi på 
tåget, på affären, på 
skogspromenaden. 
Och dold bakom en av 
dem finns du.

Statistik  |  Jämställdhet
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i Skåne arbetar som undersköterska 
(8 %). För män syns inget lika tydligt 
mönster inom några grupper, även om 
män är i klar majoritet bland snickare, 
murare och anläggningsarbetare. Det är 
vad vi lever i, de ekonomiska och arbets-
mässiga grundförutsättningarna. 

Om man ser till jämlikhet i hemmet 
hos barnfamiljer kan man kika på uttag 
av föräldraförsäkring. Vem är hemma 
med barnen? Inkomstskillnader inom 
familjen är inte det som avgör vem som 
tar flest dagar, även om det kanske är 
den första gissningen. Argumentet att 
den som tjänar minst stannar hemma 
med nedsatt inkomst stämmer alltså 
inte. Kvinnan tar alltid ut mest. Men där 
kvinnan har högre inkomst tenderar man 
att dela mer jämställt: kön går före lön. I 
Skåne tar män ut betydligt färre föräld-
radagar än kvinnor, 27 % jämfört med 
kvinnors 73. När det gäller vård av barn 
(VAB) tar kvinnor ut 64 % och män 36. 

Att ha ett halvt öga på vad som sker 
över tid med dessa förändringar kan ge 
en stabil grund för politiskt arbete. Ens 
meningsmotståndare kan hävda att ens 
förslag inte kommer att leda till det mål 
man vill, men det är svårt att säga emot 
siffror som visar på faktiska förhållan-
den. Vi lever i ett ojämlikt samhälle där 
kvinnor har sämre förutsättningar än 
män på en rad områden. Därför behöver 
vi politiska förslag som kan förändra 

samhället och förbättra kvinnors möj-
ligheter till makt och inflytande över sitt 
eget liv och samhället i stort. Eftersom 
maktstrukturer samverkar ger många 
förslag för stärkt jämlikhet också bättre 
förutsättningar för kvinnor.

Vi kan inte ta en kamp i taget utan be-
höver kämpa på bred front för att få det 

samhälle vi vill ha. Med politiska förslag 
och aktioner kan vi sätta ljus på ojämlik-
het i alla dess former och tydligt visa på 
vad vi vill förändra och vad vi vill uppnå. 

Statistik kan verka torrt och tråkigt, 
men det är ett väldigt bra verktyg i den 
kampen.

Emma Eliasson Åström

Nationella delmål Lokala delmål

1.  En jämn fördelning av makt  •  Öka kvinnor och mäns, flickor och pojkars och 
transpersoners tillit och delaktighet i demokratin 

  •  Uppnå jämställd representation i politiskt till-
satta styrelser och ledningar i Skåne 

  •  Uppnå jämställd representation i styrelser och 
ledningar i Skåne

2. Ekonomisk jämställdhet •  Bättre matchning på arbetsmarknaden i Skåne 
  • Minska ofrivilligt deltidsarbete i Skåne
  •  Minska lönegapet och därmed pensionsgapet 

mellan kvinnor och män i Skåne 
  •  Öka jämställdheten i Skåne rörande företagande, 

innovation och landsbygdsutveckling

3. Jämställd utbildning •  Minska könssegregeringen inom utbildnings-
väsendet 

  •  Universitet/högskolor, skolor och förskolor arbe-
tar i högre utsträckning med att jämställdhetsin-
tegrera sin kärnverksamhet 

  •  Fler pågående arbeten kopplade till likabehand-
lingsarbetet på förskolor, grundskolor, gym-
nasieskolor och universitet/högskolor med ett 
intersektionellt perspektiv 

  •  Öka andelen behöriga till gymnasieskola och 
universitet/högskola i Skåne

4.  Jämn fördelning av det obetalda  • Öka mäns uttag av föräldraledigheten i Skåne 
  •  Öka mäns deltagande i föräldrastödjande infor-

mation och insatser i Skåne

5. Jämställd hälsa •  Bättre fysisk och psykisk arbetsmiljö och färre 
sjukskrivningar på arbetsplatser i Skåne 

  •  Minska den psykiska ohälsan i Skåne bland 
flickor, pojkar, kvinnor, män och transpersoner  

  • En mer jämställd hälso- och sjukvård i Skåne 
  •  Ett stärkt arbete för att förbättra sexuell och 

reproduktiv hälsa samt rättigheter i Skåne

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra •  Vidareutveckla ett verkningsfullt förebyggande 
arbete mot mäns våld mot kvinnor i Skåne 

  •  Säkerställa rutiner för tidig upptäckt av våldsut-
satthet 

  •  Förbättra tillgången till stödinsatser i Skåne för 
våldsutsatta, barn som lever med våld och vålds-
utövare.   

  • Effektivare brottsbekämpning i Skåne 
  •  Stärka kunskaps- och metodutvecklingen i Skåne

och inflytande

hem- och omsorgsarbetet

Källa: Ett Jämställt Skåne, Länsstyrelsen Skåne.

Om du vill läsa mer om jämställdhet  
i Skåne och följa arbetet mot de  
lokala delmålen rekommenderar jag  
Ett Jämställt Skånes hemsida. 

Jämställdhet  |  Statistik
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Är du tillräckligt arg? Inte? 
Besök verkligheten!

Kajsa Ekis Ekman gav 
inte mycket för kultur-
kamp när hon talade på 
Rosa Luxemburg Stiftungs 
möte om högerextrem-
ismen i Norden i Malmö 
den 13 november.

– Extremhögern driver 
kulturfrågorna. Vänstern 
måste tala om social rätt-
visa, sa hon.

Hennes uppdrag denna kväll – 
tillsammans med företrädare för 
Vänsterpartiet, danska Enhedslisten 
och tyska Die Linke – var att förklara 
hur fascismen och nyliberalismen kan 
krossas i en smäll. Det var i vart fall vad 
mötesrubriken utlovade. 

De 170 i publiken på Garaget i Malmö 
verkade vara med på noterna.

– Fascism handlar inte om förvir-
rade unga män, sa Kajsa Ekis Ekman. 
Den är en följd av hur en fungerande 
stat brutits ned med utförsäljningen av 
våra gemensamma tillgångar, ja, det du 
skulle kunna kalla nyliberalism.

Dolda budskap
Utarmningen av landsbygden, välfär-
dens privatisering, depressionen, de 
växande klassklyftorna och ett mark-
nadstänk där medborgarna tvingas 

tävla om jobb och boende – allt har 
gynnat de främlingsfientliga krafterna.

– Deras svar är ”alla är inte lika”. 
Några är bättre än andra. Fascismen 
formulerar nyliberalismens egentliga, 
men dolda budskap, framhöll Ekis 
Ekman.

Kapitalisterna, däremot, behöver 
inte fascistiska stormtrupper. De har 
redan det stöd de behöver från EU och 
andra internationella politiska och 
ekonomiska institutioner, institutioner 
som står utom demokratisk kontroll. 

Brexit
Vem försvarar då arbetarklassens intres-
sen? undrade Kajsa Ekis Ekman. Brittiska 
Labour, splittrat mellan en väljarbas som 
ville lämna EU och en partielit som ville 
stanna, valde fel väg.

– Man tog ställning för den gamla 
nyliberala ordningen, som EU står för, 
och öppnade dörren på vid gavel för 
fascisterna. De som vann blev därför de 
som ropade ”ut med polackerna”. 

Rasisterna får tolkningsföreträde 
i ett samhälle som övergett en socialt 
fungerande arbets- och bostadsmark-
nad. Och i spåren av gängkriminaliteten 
faller de etablerade partierna in i kören 
för ökad repression, även om det kanske 
fortfarande är ”föräldrarnas fel” att 
skjutningar hemsöker gator och torg. 

Ilskan växer
Högerns målsättning, säger Kajsa Ekis 
Ekman, är att skapa ett marginaliserat 
proletariat. Anställning är en förutsätt-

ning för att få asyl. Lönerna pressas 
ned. Ilskan växer. Sverigedemokraterna 
räddar välfärdsföretagens profiter. 
Ingen tar strid mot storkapitalet.

– Vänstern viktigaste uppgift är 
därför att försvara arbetarklassens 
intressen och att ta tillbaka samhällets 
politiska ansvar för arbete och boende. 
Var populist! Var arg! Ta över sociala 
medier!

Fascisternas och nyliberalernas 
förslag på lösningar gör allt värre och 
leder till fler brott.

– Ge dem konkreta svar, avslutade 
Kajsa Ekis Ekman. Debattera verklig-
heten – inte idéerna. Visa att det var de 
som skapade den värld vi just nu lever i.
Text: Per Längby.  Foto: Louise Schmidt

Arrangörer: RLS, Brussels Office (rosalux.eu), 
DEO, Köpenhamn (deo.dk) och Vänsterpartiet 
Sverige.

Tyska Rosa Luxemburg-stiftelsen, en 
icke vinstdrivande organisation på socia-
listisk och feministisk grund med nära 
band till tyska Die Linke, grundad 1990. 
Verksamheten är främst utbildning, 
information, analys, nätverkande om och 
med socialistiska partier i Tyskland och 
internationellt, för att stärka vänstern 
och motverka högerkrafterna. Läs mer: 
https://www.rosalux.de/en/

Den öppna paneldebatten hölls i 
samband med en två dagars workshop 
i Malmö, för deltagare från främst de 
nordiska vänsterpartierna. 

Se debatten som podd: rosalux.org/
time-to-get-serious

Kajsa Ekis Ekman:  

Ta kampen för  
social rättvisa!



The Brussels Office of Rosa-
Luxemburg-Stiftung och Demo-
cracy in Europe Organisation 
(DEO) Köpenhamn stod värdar 
för en workshop som syftade 
till att bättre förstå och jämföra 
erfarenheter om orsakerna till 
högerextremismens framgångar 
internationellt, och att diskutera 

strategier för vänsterns motkraft.
35 deltagare från rörelser och 

parlament i Sverige, Tyskland och 
Danmark, utbytte tillsammans 
med gäster från Norge och Öster-
rike, analyser, och strategier. Och 
fick insikter om diskussionerna 
inom vänstern i Norden.

Deltagarna koncentrerade sig 

på två frågeställningar:
• Vad orsakar framgången för 

de högerextrema partierna och 
för dess politik?

• Vilka strategier och taktiker 
fungerar för vänsterrörelserna för 
att motverka högerextremismen?

Eventen organiseras av RLS 

Brussels och DEO i samarbete 
med Vänsterpartiet, Enhedslistan 
och Die Linke. 

Dr Ada-Charlotte Regelmann, 
Project Manager Rosa Luxemburg 
Stiftung, Brussels Office.

Bearbetning och översättning 
Maria Kållberg
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Hanna Gedin,  
Vänsterpartiet
Å ena sidan ser vi att svenska 
skatter sjunker allt närmare USA:s 
nivå. Vi ser en ökad segregering i 
skolan och mellan stad och lands-
bygd, och vi ser hur traditionell 
massmedia, liksom flera politiska 
partier, närmar sig extremhögerns 
argument när det gäller brott och 
migration. 

Å den andra sidan ifrågasätts 
nyliberalismen allt mer, och ungdo-
mens klimatkritik växer. Vi ser en 
ung generation som slåss för ett 
annat samhällssystem. Det blir allt 
tydligare att det bara är vänstern 
som har de kraftfulla svaren på 
dessa utmaningar. Och våra förslag 
måste vara konkreta och djärva.

Det kräver också att vi är lyhörda 
och aktiva i de stora rörelser som 
reagerar på nedskärningar, seg-
regation och ojämlikhet. Det är i 
dessa sammanhang vi kan utforma 
vår politik. 

Katharina Dahme,  
Die Linke
Extremhögerns framgångar i 
Tyskland är ett misslyckande för 
vänstern – men vad som ser ut att 
vara förlorarnas revolt stämmer 
inte helt.

Vi ser att de konservativa 
överger CDU för att vända åter till 
sina gamla värderingar, och att 
socialdemokraterna är besvikna 
på sin ledning och den osäkra 
arbetsmarknad som uppstått under 
nyliberalismen. De genuina höger-
extremisterna utgör 15-25 procent 
och har varit det sedan 1989, 
åtminstone i östra Tyskland. Ge-
mensamt för dem är att de är vita, 
män och yrkesarbetare som fruktar 
arbetslöshet och fattigdom, och de 
är ofta bosatta utsatta regioner. 

Högerextremismen måste be-
kämpas på gator och torg i en bred 
antifascistisk rörelse och isoleras 
i såväl parlamentet som i andra 
sammanhang, men utan att vän-
stern blir en del av etablissemang-
et. Vi måste ständigt propagera 
för vår vision om en demokratisk 
socialism.
 

Søren Søndergaard,  
Enhedslisten
Högerpopulismen pekar ut im-
migranten som fienden. Men är 
det en allmän dansk uppfatt-
ning? Dansk Folkeparti har aldrig 
varit i närheten av majoritet, men 
har tvingat övriga partier allt mer 
högerut – mer än vad folket vill 
samtidigt som politiken bereder väg 
för inhumana lagar. 

När det som nu tar minst tio år 
att bli dansk medborgare kom-
mer en stor del av våra invandrare 
tvingas acceptera villkor som ingen 
infödd dansk skulle acceptera. Den 
formella demokratin finns kvar. 
Men inte för alla.

Vårt senaste val visar att rasism 
bara kan bekämpas med politik 
för klimatet och välfärden. Sociala 
rörelser i samhället pekade ut 
riktningen, och mot det hade hö-
gerpopulisterna inga svar.

De flesta av de medborgare som 
röstat på högerpopulisterna borde 
vara våra väljare, liksom många an-
dra. Kan vi komma överens om det? 

Vi måste bli djärvare, mer 
vänster. Kanske borde vi ockupera 
bankerna!

Hanna Gedin

Katharina Dahme

Søren Søndergaard
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Klimat  |  Ny rörelse
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Folk i rörelse  |  Klimat

Jag vill ha en framtid

Plötsligt stod de där. En fredag 
utanför stadshuset. Och nästa 
fredag. Efter ett antal fredagar 

och en mild höst, som följde på en torr 
sommar, kom en mild vinter. Jag gick 
dit för att få bekräftat vad jag trodde 
mig veta om dem. Jag stannade i ett år. 
Jag är kvar där än.

Greta var på besök den dagen. Mira 
och Maxine var också där. De berättade 
om en ny klimatrörelse från England 

som de ville vara med och etablera i 
Malmö. I Skåne. I Sverige. De sa att 
civil olydnad är vägen till framgång för 
vår framtida överlevnad på planeten. 
Samtidigt tog Greta sin stora skylt 
och begav sig ensam mot tåget under 
Triangeln. Kvar utanför stadshuset i 
Malmö var Fridays For Future tillsam-
mans med några av de första Extinction 
Rebellion aktivisterna i Sverige. 

Rörelsen är mångfacetterad och 

gränslös. Aktivister rör sig mellan dess 
olika rum. Fram och tillbaka. Ibland 
står de tillsammans. Ibland går de 
tillsammans. Aldrig ensamma, alltid 
tillsammans. Metoderna skiljer sig åt 
men grunden delar de. Ickevåld förenar 
i målet att nå fram till en plats där 
framtiden inte är bestämd. Kampen är 
global. Kampen är lokal.

     
André de Loisted

Text och bild: André de Loisted
Bilderna har visats i Konstfrämjandets lokaler på S.t Gertrud, Malmö.
Vill du veta mer? André nås på 070– 668 29 60 eller andre@bildbyran40.se
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1999
Vart fjärde fordon på 
E6:an från Malmö är 
en lastbil. Lastbilstra-
fikens tonnage är nu 
större än hela sjöfar-
tens. 

Politiker och tjänste-
män i Skåne, Småland och Östergötland 
lobbar för Europakorridoren, en hög-
hastighetsbana med snabba person- och 
godståg mellan Stockholm och Helsing-

borg via Jönköping och Ljungby. 
Den diskuteras fortfarande.

2019
Motorvägsbygget Förbifart Stockholm 
överskrider sin budget med 3,3 miljar-
der kronor. Kostnaden ökar till nästan 
38 miljarder, och projektet försenas 
med fyra år. Berget där den 18 kilometer 
långa tunneln ska dra fram samarbetar 
sämre än förväntat.

Tvärförbindelse Södertörn, en tio 

miljarders motorväg från Kungens 
kurva och österut ska öppna för biltrafik 
och lastbilstransporter till och från nya 
hamnen vid Norvik. Tvärnit Södertörn 
protesterar.

I Skåne erbjuds frustrerade bilister 
en tillfällig lättnad till en kostnad av 
230 miljoner. Köerna på motorvägen 
genom Lund ska minska när fyra filer 
blir sex, och Ideon får en egen infart. 
Miljödomstolen avslår alla överkla-
ganden. En insändare i Sydsvenskan 

Sydsvenskan rapporterar den 19 
oktober att Trafikverket har godkänt 
planerna på att bygga ut E22 genom 
Lund med en ny avfart och nya filer. Ka-
pacitetsutbyggnader i vägtrafiksystemet 
leder per definition till ökade trafik-
mängder (så kallad inducerad trafik, ett 
sedan 1996 väl belagt fenomen). Med en 
infrastrukturplanering som istället för 
prognoser tar avstamp i samhälleliga 
mål om begränsad klimatpåverkan och 
minskning av transporternas utsläpp 
med 70 procent fram till 2030 hade 
projektet förmodligen skrinlagts för 
länge sedan.

I väntan på ett sådant paradigmskifte 
tas ett steg i rätt riktning den 1 april 
2020. Trafikverket använder sig av den 
särskilda expertgruppen ASEK när de 
prissätter kostnader i sina infrastruk-
turprojekt. Länge har expertgruppen be-
räknat klimatrisken till låga 1,14 kronor 
per kilo utsläppt koldioxid (motsvarande 
den svenska koldioxidskatten). Som ett 
resultat av regeringsuppdraget att utreda 
lämpliga åtgärder för ökad andel gods-
transporter på järnväg och till sjöss ska 
detta belopp höjas till 7 kronor per kilo 
koldioxidutsläpp. Den nya värderingen 
baseras på den maximala nivån av re-

duktionspliktsavgiften, ett styrmedel 
som minskar utsläppen från transporter. 
Varje kilo koldioxid som inte släpps ut 
ska alltså värderas som  
7 kronor i samhällsekonomisk vinst!

Trots att ASEK-gruppen fortfarande 
värderar bilisters restid mycket högre 
än buss- och tågresenärers kommer den 
nya prissättningen på koldioxidutsläpp 
att få ett stort genomslag vid samhälls-
ekonomiska bedömningar av kommande 
samhällsprojekt och, i förlängningen, hur 
politiker planerar för en ny verklighet 
där transportsektorns växthusgasutsläpp 
tillåts minska i den takt och i den omfatt-
ning som krävs för att klimatföränd-
ringarnas förödande effekter ska kunna 
undvikas. Fram till den 1 april 2020 får vi 
dock hålla till godo med samhällsekono-
miska analyser som den som utförts för 
vägplanen för E22 genom Lund.

I vägplanbeskrivningen anges att de 

samhällsekonomiska beräkningarna 
visat på en hög samhällsekonomisk 
lönsamhet. Målkonflikter redovisas men 
där väljer Trafikverket att trycka på att 
vägutbyggnaden i ett kortare perspektiv 
innebär minskade koldioxidutsläpp till 
följd av minskad köbildning. Vinsterna 
med dessa minskade koldioxidutsläpp 
anses av Trafikverket vara så stora att de 
kommer att väga upp för att vägplanen 
i ett längre perspektiv ”[…] motverkar, 
eller i alla fall inte bidrar, till den större 
omställning till fossilfria eller koldiox-
idsnåla transportslag som skulle behövas 
för att bryta vägtransporternas stora 
andel av de samlade koldioxidutsläppen”.

Väl medveten om att E22 utgör ett 
riksintresse för kommunikation och att 
tillgänglighet lättast mäts i restidsvin-
ster tycker jag ändå att Trafikverkets 
resonemang är besynnerligt. Att det 
dessutom sker på föråldrade grunder 
är mer än beklagansvärt. De samhälls-
ekonomiska beräkningarna för väg-
planen för E22 genom Lund bör göras 
om och denna gång baseras på den nya 
schablonkostnaden 7 kronor per kilo 
utsläppt koldioxid!

Jonas Brunner, samhällsplanerare  
och klimataktivist, Lund

Trafikverkets beräkningar för E22 bör  
göras om och utsläppspriset räknas upp
Varje kilo koldioxid som inte släpps ut ska värderas som 7 kronor  
i samhällsekonomisk vinst, skriver Jonas Brunner.

” Väl medveten om att E22 
utgör ett riksintresse för 
kommunikation och att 
tillgänglighet lättast mäts 
i restidsvinster tycker jag 
ändå att Trafikverkets reso-
nemang är besynnerligt.”

Klimat  |  Debatt

Krönika  |  Per Längby

Debattartikeln är tidigare publicerad i Sydsvenskan 31 okt.

Tuta och kör!
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triumferar: ”Tuta och kör!”. 
Alternativen till bilberoendet tonar 

bort. Spårvägsplanerna till byarna öster 
om Lund har gjort halt vid Brunnshög. 
Men Staffanstorp? Nej, Simrishamns-
banan, som skulle öppna för tågtrafik 
från Malmö via Veberöd och Sjöbo till 
Österlen, är struken ur den nationella 
handlingsplanen.

Trafikverkets tjänstemän tvingas mot-
villigt projektera för allt fler och bredare 
motorvägar. Härtill är de nödda och 

tvungna. Med nuvarande omställnings-
takt, skriver de, blir det omöjligt att  
nå klimatmålen 2045: 

”Det behövs även ny inriktning i 
planeringen och utvecklingen av infra-
strukturen.”

Egentligen är myndigheten ålagd 
fyrstegsprincipen, där det sista steget 
är nybyggnad av vägar. Principer i all 
ära, det är trots allt politikerna som tar 
besluten.

Klimatpolitiska rådet uppmanar dessa 

beslutsfattare att sätta klimatet före 
biltrafiken. Ungdomar runt hela klotet 
protesterar mot fossilberoendet. Finns 
det någon vuxen som lyssnar?

2039
Om sex år skulle Sverige ha varit klimat-
neutralt. Höghastighetståget förhalades 
till döds. Förortsbor från Hököpinge 
och Skanör sitter i milslånga köer på 
den sexfiliga infarten till Malmö. Tra-
fikverket projekterar. 

Inför valet 2022  |  Kollektivtrafik
”  Transporternas klimat påverkan står för cirka  

30 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. Det 
krävs kraftiga åtgärder och styrmedel för att 
minska utsläppen och nå klimatmålen. 

Utsläppen från inrikes transporter domineras  
helt av väg trafiken och person bilarna står för  
majoriteten av väg trafikens utsläpp.”

  www.trafikverket.se

Fridays for Futures 29 nov i Malmö, 
banderoll av miljöutskottet i V Malmö.  
Foto Sandro Mušic.
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I Bolsonaros Brasilien skövlades en yta 
på 1,3 miljoner hektar, lika mycket som 
tre Sverige. För Brasilien är världens 
största exportör av soja och har världens  
näst största industri av nötkreatur. Och  
produktionen av soja har en blodig 
baksida.

Oscar Rivas har varit miljöaktivist i 
30 år. Han var miljöminister i Paragu-
ays vänsterregering 2009-12 och är en 
av grundarna till Jordens Vänner dels i 
Paraguay, dels på kontinenten.

Han har med egna ögon sett hur 
storskaliga sojaodlingar trängt undan 
småbönder och deras odlingar. En 
strukturomvandling som medfört att 
lantbrukare och ursprungsbefolkningar 
drivits till sårbarhet i trånga städer.

Oscar Rivas för en global kamp för kli-
maträttvisa. Under en turné seminarium 
där han delar med sig av sina erfaren-
heter besökte han i slutet av november 
Malmö och Poeten på Hörnet.  

Han delar också med sig av sitt hopp 
om att förändring är möjlig om fler 
omfamnar miljökampen och om forsk-
ningen systematiserat sprids utanför 
universitet. Oscar Rivas lyfter att den 
kunskap som ursprungsbefolkningar 

sitter på  är outnyttjad. Kampen måste 
breddas. 

Miljörörelser som bygger  
på interkulturell mångfald och  
solidaritet är viktiga 

Politiken som sätter Amazonas i lågor 
möter motreaktioner på platser runt 
om i Sydamerika. I Chile och Colombia 
handlar det om massrörelser som kräver 
förändring. Många ger sig in i politiken 
därför att de förstår att miljöfrågan är 
en ödesfråga. 

Det är en myt att sojan äts  
av oss människor 

Konsumentbeteenden är också avgö-
rande. Ökad konsumtionen av soja drivs 
inte av vegetarianer. Den drivs av män-
niskans allt större aptit för kött. Sojan 
blir till djurfoder över hela världen. Enligt 
WWF går det år 109 gram soja för att 
producera 100 gram kycklingkött. Alltså 
nästan samma mängd. Också för mjölk, 
ägg och lax används stora mängder soja. 

Jordbruksmetoderna som ökar 
produktiviteten bidrar också till mer an-
vändning av farliga bekämpningsmedel. 
Ofta är dessa olagliga i EU eller långt 
under standard. Men sojan hamnar i 
marknader främst i Europa och Kina.

Det pågår en kamp om resurser. Oscar 
Rivas har sett hur odlingsarbetarna blir 
sjuka och får utslag. De pressas av ökade 
krav på produktivitet och jordbruks-
subventioner. Det behövs avtal som 
skyddar arbetarens rättigheter mot 
handels avtalen. 

Samtidigt håller multinationella före-
tag regeringar som gisslan, menar Oscar 
Rivas. De köper naturtillgångar och 
finansierar politiska kampanjer.

Många partier har idag en grön agenda,  
men enligt Oscar Rivas måste vänster-
regeringar förstå att grunden för en bra  
socialpolitik är en bra miljöpolitik. 
Politiken måste vara kapabel att hantera 
roten till problemen och inte bara  
symptomen. 

Sofia Constanza Brännström,  
Tobias Petersson

Sojan som dödar

Miljöaktivisten Oscar Rivas, miljöminister i Paraguay 2009–12 och en av grundarna  
till Jordens Vänner i Paraguay och Sydamerika, föreläste på Framtidsjordens  
arrangemang på Poeten på Hörnet i Malmö.

Avskogningen går snabbare 
och snabbare. Politikerna 
sätter Amazonas i lågor och 
i avskogningens aska expan-
derar sojaodlingarna och 
monokulturerna. Enligt FAOs 
mätningar försvann förra året 
tropisk skog på en yta lika 
stor som Belgien.

Källor: FAO (2016) State of the World’s Forests raport, länk: http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf
BBC (2019) Avskogningen 2018, länk: https://www.bbc.com/news/science-environment-48037913

Klimat  |  Avskogning
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Sedan oktober protesterar 
dagligen miljontals chilenare 
på gator och torg mot sociala 
orättvisor, där droppen som 
fick bägaren att rinna över 
var höjda metroavgifter. 

Landets president vägrar 
släppa taget och svarar med 
våld. 

Men folket vägrar att gå 
tillbaka och kräver ekono-
miska reformer och presi-
dentens avgång. Vad kan en 
armé av myror åstadkomma?

Chile var på 70-talet det första landet i 
världen att välja en marxistisk president 
i demokratiska val. 1973 valde USA att 
stödja militärkuppen och fascistdikta-
torn Pinochets regim som kom att leda 
en omfattande privatisering, vars resul-
tat är att Chile i dag är ett av Sydameri-
kas mest ojämlika länder. 

Den 19 oktober i år, efter en prishöj-
ning på tunnelbanebiljetter i huvud-
staden, nådde utvecklingen nylibera-
lismens slutdestination, där folket inte 
längre hade något att förlora. 

Staten har genom åren sålt ut landets 
välfärd och naturtillgångar till privata 
företag, och sociala rättigheter har 
hamnat långt ner på listan i relation till 
landets ekonomiska framgång. 

Protesterna gäller alltså inte främst 
biljettpriser, chilenarna har en stark 
vilja att ändra hela systemet, och kräver 
att grundlagen från Pinochets diktatur 

ändras. Folket kräver att politikernas 
löner drastiskt sänks, att naturtill-
gångar som koppar, litium och vatten 
ska tillhöra landet, att både skol- och 
sjukvårdssystemet förbättras för alla 
och att folkets löner och pensioner ska 
vara som folket i Chile själva uttrycker 
det; värdiga. 

En armé av myror
Reaktionen på folkets protester från  
affärsmannen och presidenten Sebastian 
Piñera har hittills bestått av en krigs-
deklaration mot det chilenska folket. 
Polisens och militärens agerande har 
uppmärksammats av ett antal organisa-
tioner för mänskliga rättigheter. Polisen 
har bland annat svarat med sexuellt våld 
och att skjuta folk i ögonen med gum-
mikulor vilket har lett till att över 230 
människor har förlorat synen, skriver 
Telesur. The Guardian skrev nyligen 

2019  |  Chile

Demonstration i Santiago, Chile, 7 december, 2019.

En armé av 
myror
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att 23 protestanter har dödats, 7 000 
har arresterats och 2 300 har skadats 
sedan protesterna började. Presidentens 
retorik har handlat om befolkningens 
säkerhet och vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att landet ska gå tillbaka till sitt 
normala tillstånd, snarare än att faktiskt 
försöka ha en dialog kring vad man vill 
förmedla och förändra. 

Folket vägrar dock att gå tillbaka till 
detta så kallade normala tillstånd, där 
alla är konsumenter snarare än människ-
or. Protesterna fortsätter på Plaza Italia, 
av folket omdöpt till Plaza de la Digni-
dad, och gator och torg, trots presiden-
tens eftergifter och hans utfästelse om en 
folkomröstning om ny grundlag.

De som protesterar i Chile i dag har 
redan läst av den nyliberala kapitalistiska 
modellen och är trötta på att ständigt 
följa dess ström. För dem är skönhetsmo-
deller, eller statusen som en sådan mo-
dell försöker påtvinga folket via reklam, 
inget mer än en illusion som efter flera 
decennier bara har hindrat de fattiga och 
medelklassen i kampen till ett värdigt liv.

Ur det som tycks vara nyliberalismens 
slutfas i det chilenska samhället har en ny 
form av revolution uppstått. En folklig re-
volution där ingen ledare gör sig gällande, 
en revolution där fotbollsanhängare från 
landets största lag enas, medvetna om att 
de inte är fiender längre och egentligen 
aldrig har varit det. 

En revolution av vanliga arbetare, 
pensionärer och studenter kan omöjligt 
svartmålas då det inte finns någon tydlig 
ledare som Castro, Chavez eller Maduro, 
utan är en armé av myror som går åt 
samma håll, fullständigt medvetna om 
sitt mål och välinformerade om orättvi-
sorna hos det nyliberala systemet. 

Medier och politiska partier kan inte 
baktala revolutionen utan att fram-
stå som odemokratiska, och därför är 
en armé av myror mycket svårare att 
kontrollera än en enskild grupp med en 
ledare. 

För varje gång presidenten säger något 
utan att ens nämna det folket vill ändra, 
för varje gång polisen dödar eller skadar 
någon sprider det sig som en löpeld 
via sociala medier så att enigheten och 
envisheten för att fortsätta kämpa blir 
allt starkare. 

Den chilenska revolutionen består av ett 
enat folk som har förstått sin riktiga kraft 

och inte tänker ta ett enda steg tillbaka 
förrän presidenten avgår och åtalas för de 
brott mot mänskliga rättigheter som hans 
regering har utfört, och en ny grundlag 
skrivs som ger folket större demokratisk 
makt och suveränitet. 

Nyliberalismens paradox
Det nyliberala systemet som USA och 
diktatorn Augusto Pinochet skapade i 
landet hade en svag punkt, en paradox 
som möjliggör det som sker i dag. Den 
systematiska individualiseringen av 
den chilenska befolkningen skulle efter 
diktatorns avgång leda till bland annat 
allt större samhällsklyftor. Till ett ”vi 
och dem”- tänkande gentemot de fattiga 
som ständigt definierats som nästintill 
kriminella, och ett osynliggörande av 
ursprungsbefolkningens traditioner och 
livsstil. 

30 års krav på ständigt sökande efter 
status, yta, och att definiera den andre 
utifrån artificiella mallar har fått folk att 
tröttna. Det idealet har bara lett till tom-
het och meningslöshet och en evig och 
beroendeframkallande konsumtion. 

Efter denna nyliberala individualism 
har en ännu starkare vilja till socialt 
samarbete uppstått i Chile. Nu går bland 
annat mapucheindianer, peruanare, 
colombianare och argentinare ihop i 
en protest som berör alla långt bortom 
chilenska nationsgränser. 

En helt annan inställning till den 
andre har fått nytt liv, den sydameri-
kanska identiteten har åter utvidgats att 
inkludera alla medmänniskor som vill ha 
ett mer rättvist samhälle. Man kan inget 
annat än hoppas på att en konstruktiv 
väg gör sig gällande i Chile och resten av 
Sydamerika, och att det svenska folket 
inser vilka konsekvenser som gömmer 
sig bakom det nyliberala systemets fasad.

Text: Max Medina Vergara, gymnasielärare 
i religion och historia och mastersstudent i 
religionsfilosofi.

Helamalmö, organisationen i  
Nydala som driver en mötesplats 
med olika verksamheter för  
ungdomar fick årets Abdipris. 
Priset delas ut till minne av vän-
sterpartisten och ungvänstraren 
Abdirahim ”Abdi” Hassan som 
sköts till döds i Somalia 2013. Min-
nesfonden instiftades av Vänster-
partiet, Ung Vänster och deras 
Stockholmsföreningar och är på 20 
000 kronor. 

Nyligen stod Helamalmö bakom 
den lovordade filmen som gav svar 
på tal till Staffanstorps-politiker-
nas beramade ”reklam”. 

Ur motiveringen:
”Helamalmö organiserar en rad 

verksamheter för barn och unga i 
Malmö med omnejd, med allt från 
frukostprogram och läxläsning till 
idrott och ledarskapsutbildningar. 
Bland annat driver de en uppskat-
tad mötesplats i Nydala, dit unga 
människor söker sig för att göra 
verklighet av sina idéer.

Organisationen arbetar uti-
från tydliga tankar om att bygga 
sammanhang och samhörighet, 
som ger trygga relationer och en 
bättre självkänsla. De har varit en 
uppskattad kritisk röst i barn- och 
ungdomsfrågor, som med sina 
egna projekt visar hur tätt arbetet 
för att förändra strukturer hänger 
samman med unga människors 
frigörelse.”

Notis

Vänsterns  
pris till  
Helamalmö

Siffrorna på övergrepp, med döda,  
skadade och gripna ökar ständigt.  
Human Rights Watch, HRW rapporterar  
i slutet av november om sexuella övergrepp, 
11 564 skadade, minst 220 ögon skador,  
26 dödsfall och över 15 000 gripna.

En armé av myror – forts
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Livet är en fest, en av Göteborgsbandet 
Nationalteaterns gamla dängor spelas 
upp i huvudet när jag går in i Folkets 
Hus i Göteborg. Där är knuff och träng-
sel, men till skillnad från låttexten är 
det en otrolig massa människor med 
stora leenden på läpparna. En varm 
känsla av all positiv energi sprider sig 
i kroppen, förväntningarna på dagens 
föreläsningar och workshops är på topp. 

Jag var på mina första Vänsterdagar 
2015 i Malmö och lärde mig massor. På 
Vänsterdagarna 2017 lärde jag mig ännu 
mer. Det var en energiinjektion och 
efteråt bad jag vår distriktsombudsman 
Olof Norborg om listan över partikam-
rater i Lomma kommun. Det fanns sju 
telefonnummer och jag ringde runt. 

Den 9 november 2017 var vi fem 
personer på ett konstituerande möte 
för Vänsterpartiet i Lomma. Idag har 

vi 23 medlemmar i partiföreningen. 
Utan Vänsterdagarna skulle detta aldrig 
ha hänt och det är med ny energi och 
kunskap från de senaste Vänsterda-
garna i Göteborg som motiverar mig att 
fortsätta.

Som fackligt aktiv var det fantastiskt 
att träffa andra på den fackliga nät-
verksträffen i Viktoriahuset. Jag träffade 
en gammal bekant, Iowan Hedendahl, 
som jag varit på många fackliga kurser 
med men aldrig vetat att han var vän-
sterpartist. 

Vi slog oss ner över en kopp kaffe i 
pausen och konstaterade att vi båda 
gjort samma resa. Båda är medicintek-
niska ingenjörer som sett nedmonte-
ringen av vården ifrån insidan, vi har 
båda förfasats över nedskärningspoli-
tikens konsekvenser för patienter och 
personal. Båda engagerade oss i fackför-

bundet Sveriges Ingenjörer och politiskt 
i Vänsterpartiet. 

Idag har Iowan ett parlamentariskt 
uppdrag som ledamot i Östra Hälso- 
och sjukvårdsnämnden i Västra Göta-
landsregionen och jag själv är ersättare i 
Regionstyrelsen och ledamot i Region-
fullmäktige.

Patrik Milton, L0mma

Vänster dagarna – energikicken 
som blev till en ny förening

Vilmer Andersen Malmö får röd energi 

med Patrik Milton från Lomma.

Vänsterdagarna rusade på i ett våld-
samt tempo, det fanns inte ens tid till 
lunch mellan passen. Det blev att leva på 
kaffe och frukostbagett. Första pass på 
Vänsterdagarna 2019 hette ”Sluta vara 
så tråkig och intetsägande” och hölls 
av partisekreteraren Aron Etzler som 
en uppföljning på hans tidigare ”Varför 
finns det så många idioter i Vänsterpar-
tiet?”. 

Tanken med dessa smått provoceran-
de titlar är att locka folk till föreläsning-
en som fokuserade på hur vi ska få stopp 
på extremhögerns frammarsch. För att 
kunna mota högerpopulismen behöver 

vi vinna den digitala striden, forma ett 
politiskt budskap som går hem och sluta 
vara tråkiga och intetsägande. 

Aron Etzler menade att vi inte alltid 
behöver vara perfektionister och använ-
da oss av ett neutralt språk. När vi står 
på scen så borde vi istället vara glada 
eller arga när det passar. När Modera-
terna kommer med sina dåliga förslag 
måste vi ställa den där frågan som gör 
att alla skrattar. Jag tar med mig det 
budskapet in i regiongruppen. Vi får väl 
fundera ut hur vi bäst får fullmäktigesa-
len i Kristianstad att runga av skratt.

Patrik Milton

Möten, igenkänning och tro på framtiden! Utmaningarna är många 
för vårt parti. Men optimismen och förslagen på hur vi ska nå ut 
bättre flödade på årets vänsterdagar i Göteborg! Här får du ta del av 
allt från diskussioner om hoten mot den allmänna sjukvården och 
lösningen på landsbygdsproblemen! God läsning!

Ett gott skratt förnöjer väljarna

Göteborg  |  Vänsterdagarna

Aron Etzler vill att vi 
hotar med humor. 
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Pedagogiskt redogjorde John Lapidus 
för effekterna av att vi med offentliga 
medel subventionerar den privata vår-
den så att premier på sjukvårdsförsäk-
ringar kan hållas låga. 

John Lapidus är författare och fors-
kare i ekonomisk historia och höll ett 
seminarium med anledning av sin bok 
Vårdstölden (recenserad i Folkviljan 
5/2019, red:s anm). 

När väl systemet kantrar från of-
fentligt finansierad vård till privata 
sjukvårdsförsäkringar lär premierna 
rusa i höjden men då är det för sent att 
rädda vår gemensamma vård i välfärds-
systemet. 

Så vill de ha det
Redan idag ser vi effekterna där man via 
privata sjukvårdsförsäkringar kan köpa 
sig en gräddfil till vården. Den borger-
liga alliansen med stöd av Sverigedemo-
kraterna är på väg att införa ännu fler 
vårdval i Region Skåne. 

Den palliativa vården riskerades, men 
räddades. Öron- näsa hals är i fara. När 
Stockholm införde vårdval inom Öron- 
näsa hals ökade tonsilloperationerna 
(halsmandlar) med över 100 procent, 
berättade professorn och överläkaren 
Lennart Grieff på Skånes universitets-
sjukhus (SUS) på styrelsens samman-
träde den 18 oktober. 

Efterblödningar från en tonsillopera-
tion kan vara allvarliga och det är inte 
alla som ska opereras. Men det blir 
en av effekterna när det skapas starka 
incitament för att producera många 
operationer. 

Forskning och utbildning blir också 
lidande av vårdvalen. En direkt effekt 
i Stockholm är att de inte längre får 
utbilda specialister (ST-läkare) inom 
Öron- näsa hals. Lennart Grieff sade sig 

säkert veta att det blir dyrare med ett 
vårdval för Öron-Näsa hals än så som 
verksamheten bedrivs idag på SUS.

Så vill de ta det
Privata sjukförsäkringar bygger på att 
det finns någonstans dit försäkringsbo-
lagen kan skicka sina patienter. I takt 
med att allt fler verksamheter privatise-
ras öppnas fler och fler möjligheter för 
försäkringsbolagen. 

Nästa år öppnar den privata Peri-
tuskliniken i Lund som till en början 
kommer att specialisera sig på diagnos-
tik och kirurgisk behandling av cancer-
sjukdomar. Kliniken är finansierad av 
riskkapitalister som Rune Andersson 
(Melby Gård), Mats Paulsson (Peab), 
Antonia Ax:son (Axfood) med flera. 

För att de ska få ekonomin att gå runt 
lär det krävas att de får till ett avtal med 
Region Skåne för att ta emot landstings-
patienter. 

John Lapidus redogör för att när 
sådana avtal skrivs med landstingen (re-
gionerna) så bakas de fasta kostnaderna 
in och läggs på det offentliga avtalet. 
Samma klinik kan sen ha flertalet andra 
avtal med försäkringsbolagen. Eftersom 
avtalen är hemliga är det svårt att forska 
på området, vittnade Johan Lapidus om. 

Urval och omoral
Han hade nyligen intervjuat en avhop-
pad granskare på ett försäkringsbolag 
som inte längre stod ut på sitt jobb. Hon 
hade vittnat om hur man låter sjuk-
vårdsförsäkringar gå med förlust för att 
ta marknadsandelar. Försäkringsbola-
gen sorterar aktivt bort nya försäkrings-
tagare för att inte få in människor som 
höjer kostnaderna för de friska försäk-
ringstagarna. 

Det kan den som värnar om en välfärd 

för alla tycka är djupt omoraliskt och det 
är klart att man inte står ut i längden på 
ett sådant jobb. Men försäkringsbran-
schen resonerar annorlunda, eller som 
Skandias vd Frans Lindelöw uttryckte 
det på ett seminarium i Almedalen: 

”Det vore djupt omoraliskt om vi tog 
in någon som hade en svår cancersjuk-
dom och kanske kostar tio miljoner. Då 
får man ju skapa ett kollektiv med bara 
svårt cancersjuka, och då blir premierna 
jättehöga”.

Som vänsterpartist och värnare av 
den Hälso- och sjukvårdslag som fast-
slår i sin portalparagraf att sjukvård ska 
ges efter behov kan man inte vara annat 
än motståndare till det systemskifte 
som det borgerliga styret i Region Skåne 
nu är delaktiga i att göra verklighet av.

Patrik Milton

Enligt kommunallagen har de 
fackliga organisationerna rätt att utse 
tre personalrepresentanter med full 
yttrande rätt. Det utnyttjade Vänster-
partiet när borgarna riggade en ode-
mokratisk styrelse med endast sex le-
damöter och ordförandens utslagsröst 
för att aktivt hindra Vänsterpartiets 
insyn i vad som avhandlas i Region 
Skånes sjukvårdsstyrelser. Det visar 
på vikten av facklig organisering.

Vårdstölden – inte 
bara en boktitel

Vänsterdagarna  |  Göteborg
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I grunden finns det personliga tilltalet. 
Ta ett mail som exempel, med dig själv 
som avsändare. Kanske tackar du för 
senast. Så frågar du om personen har 
sett att det är en demonstration på sön-
dag och undrar om personen kan hjälpa 
till att ta föreningens lådcykel under 
demonstrationen.

Här uppfyller vi båda funktionerna – 
vi har informerat om vad som händer 
och vi har engagerat genom att fråga om 
de kan hjälpa till. Och eftersom mailet 
är personligt är det ju taskigt att inte 
svara.

Men ska vi fråga många, är det en 
tidskrävande metod. Lösningen blir att 
skicka till många samtidigt. I ett svep 
når vi flera hundra medlemmar. Men då 
kan vi inte längre vara personliga och 
tilltala just hen. Mailen blir formella och 
informativa. Och hur vet vi om någon 
har läst dem eller tänker komma? 

För att lösa det har föreningar börjat 
skicka mail genom mailverktyg. Det 
finns massor och har ett par grundläg-
gande funktioner, som statistik över 
hur många som har öppnat och klickat. 
Mailverktygen har drivit fram ännu en 
ny form av mail. 

Hur ett nyhetsbrev brukar se ut vet 
vi alla. Riktat till alla och ingen. För-
eningen är avsändare och mottagarna 
är anonyma. Omvandlingen från det 
personliga mailet är fullbordat. Fokus 
blir att informera om verksamheten, 
gärna om allt. 

Resultatet blir att nyhetsbreven blir 
långa och de leder i själva verket till att 
färre tar till sig något alls. Vår uppgift 
att informera har därmed överskuggat 
att vi också ska engagera.

Så behöver det inte vara. Vi kan hitta 
tillbaka till något som mer liknar det 
personliga och engagerande och samti-
digt ta vara på de fördelar som mail-
verktygen ger.

Ett sådant skifte märks sedan flera 
år inom politiskt kampanjande. Från 
Skiftet här i Sverige till Momentum i 
Storbritannien och Bernie Sanders i 
USA. Istället för nyhetsbrev gör man 
mailutskick. De begränsas till ett enda 

budskap, en sak att till exempel mobili-
sera till. Informationen hålls kort för att 
inte förlora uppmärksamheten.

Mailen skrivs precis som person-
liga mail. De flesta mailverktyg har 
funktioner som skriver ut namnet på 
mottagaren, så att vi kan ha en normal 
hälsningsfras. 

Precis som i en vanlig konversation 
är det när vi bjuder in och frågar som vi 
faktiskt får respons. Inramningen för 
mailet ställs därför som en fråga. Efter 
frågan följer en knapp som mottagaren 
kan använda för att svara. Eftersom vi för 
statistik på hur många som har klickat i 
mailet, vet vi hur många som har skrivit 
under den där namninsamlingen.

Under EU-valrörelsen i Skåne gjorde 
vi just det. Vi frågade om du gjorde 
Sjöstedt sällskap på cykelturnén, om du 
kunde dela vidare valfilmen och om du 
hade röstat än. Kombinerat med våra 
andra metoder för mobilisering för-
stärkte de varandra och engagerade fler.
När vi lyckas med att både informera 
och engagera kan vi nå vår tredje upp-
gift – att växa som rörelse.

Jens Börjesson, Malmö

Konsten att få många  
att läsa dina mail

– Vår uppgift att 
informera har över-
skuggat att vi också 
ska engagera.

Jens Börjesson, Malmö, med råkoll på 
digital kommunikation, avslöjar knepen för 
att lyckas med mejl till många.

– När vi kommunicerar i våra 
föreningar har vi i grunden 
två uppgifter. Att informera 
om vad som händer i organi-
sationen, och att engagera. 
Ofta fastnar vi i att bara 
informera.

Inte så konstigt, det händer 
så mycket som vi vill synlig-
göra. För de stora gräsrots-
rörelserna i vår tid är mail ett 
centralt verktyg för engage-
mang. Men om vi ska växa 
behöver vi förändra hur vi 
når ut. På Vänsterdagarna 
pratade jag om det.
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”Äntligen sätter vi fokus på 
denna fråga” trängde igenom 
det förväntansfulla sorl som 
fyllde rummet när lands-
bygdsintresserade vänster-
partister samlades på  
nätverksträff under Vänster-
dagarna i Göteborg. 

Folk från norr till söder, öster till väster 
och en och annan öbo var på plats. Här 
fanns representanter från partifören-
ingar som hade två procent i valet och 
som hade över 30 procent. I denna 
palett av olikheter var det ändå mer som 
förenade än splittrade. 

Fokus var framåtsyftande; vad är vi 
bra på, vad kan vi göra bättre? Klimatet 
stod i fokus på träffen, liksom hållbart 
jordbruk. 

Landsbygdskommunikation  
en sak för sig
Vänsterpartister är aldrig nöjda. En av 
deltagarna sade ironiskt: ”det vi är allra 
bäst på är att gnälla”. I gruppdiskussio-
ner lyftes hur vi i stället kan kommuni-
cera för att nå fler. Det ska vara kul att 
hänga med oss och människor ska förstå 
vad vi säger. 

Kommunikationsvägarna och lands-
bygdskommunikationen med väljarna i 
det digitala samhället ser annorlunda ut 
på landet än i staden. Finns ens en infra-
struktur för fiberutbyggnad? Kommuner 
och regioner har gjort på olika sätt, men 
marknaden löser inte problemet. 

Också samhällsservicen, eller sna-
rare bristen på, stod i fokus. Inte ens 
Vänsterpartiet lyckas kommunicera att 
också landsbygden behöver innefattas 
i jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Att 
ses som en belastning i det gemensam-
ma samhället är en tröttsam roll. 

Vad händer nu? 
Deltagarna från nätverket har nu börjat 
använda Facebooksidan Landsbygds-

vänstern som en plattform för diskus-
sion och erfarenhetsutbyte. Förutom att 
människor har skapat egna nätverk och 
hittat varandra för fortsatt samarbete 
så bildade en västerbottning i norr, en 
ölänning och en skåning i söder ett in-
formellt nätverk för fortsatt diskussion. 
Trion förbereder en gemensam kon-
gressmotion och eventuellt en motions-
verkstad inför kongressen. 

Det välfärdskontrakt som medborgar-
na har med samhället, via skattsedeln, 
har börjar krackelera för landsbygds-
borna. Landsbygden har mer gemen-
samt med förorten än vad man har med 
staden. Det blir inga stora rubriker när 
arbetsförmedlingen läggs ner på landet 
eller förorten och denna nedmonte-
ring har pågått länge. Det sker utan att 
digitala lösningar ersätter, som säkrar 
tillgängligheten. 

När missnöjet blir populism
Det blir lite protester när en byskola 
läggs ner och barnen får bussas ännu 
fler mil, men det är så få som drabbas 
att protesterna inte når ut. Däremot 
väljer i stället fler att flytta. 

Missnöjet och känslan av övergiven-
het när man inte får del av resurserna 
blir en grogrund för populistiska en-
frågepartier. Genomgående tema från 

seminarieföreläsare på Vänsterdagarna 
var att högerextrema partier växer 
främst på landsbygden. 

Dansk modell
Två journalister som skrivit böcker om 
Ungern och Turkiet pekade på detta. 
Pernille Skipper från Enhetslistan i 
Danmark pratade om hur de mobiliserat 
på landsbygden och därigenom minskat 
Dansk Folkepartis inflytande. Det kan vi 
också göra. 

Nätverket önskade sig en undersök-
ning om vad väljarna vet om Vänsterpar-
tiets landsbygdsperspektiv och vilken 
syn man har på det vi gör och står för. 
Med den kunskapen kan vi ta avstamp 
i hur vi driver och kommunicerar våra 
frågor inför valet 2022. Vi är färre och 
måste jobba smartare.

Vi ska tillsammans hitta bästa sättet 
att kommunicera vår politik, växa och 
växa långsiktigt. För det kan vi. En 
annan politik är inte bara möjlig utan 
nödvändig.

Agneta Lenander, Svalöv
Umihana Rašovic Kasumovic, Eslöv

Fokus på Landsbygds-
vänstern, kamrater!

Umihana Rasovic Kasumovic Eslöv, Skånedistriktets ordförande och 
Agneta Lenander Svalöv, ledamot i regionfullmäktige gör landsbygden 
till en angelägenhet för alla intreserade vänsterpartister. 

Vänsterdagarna  |  Göteborg
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Distriktsårskonferens  
i Eslöv 29 februari
Lördag den 29 februari har Vänsterpartiet 
Skåne årskonferens. Konferensen hålls 
denna gång på Medborgarhuset i Eslöv, 
Kyrkogatan 1 (intill järnvägen strax söder 
om stationen) med start kl 9.

Årskonferensen är distriktets årsmöte och behandlar det gångna  
och det kommande årets verksamhet och ekonomi. Partiföreningarna  
väljer ombud till konferensen. Det går också bra att närvara som  
åhörare.

Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan finns på de kommande 
sidorna. Denna plan behandlas av konferensen. Partiföreningar och  
enskilda medlemmar kan motionera om det de vill ändra på i verksamhets-
planen. Det går också bra att motionera om annat som rör distriktets 
politik och verksamhet.

Motioner
Motioner till årskonferensen mailas till skane@vansterpartiet.se  
senast fredagen den 17 januari. 

Förhandsnomineringar
Årskonferensen väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer  
och valberedning. Rätt att nominera har både partiföreningar och enskilda. 
Förhandsnomineringar lämnas till distriktets valberedning senast  
den 17 januari på mailadress skanevalberedning@vansterpartiet.se.
De nominerade ska vara tillfrågade.
  
Förhandsnomineringar till ny valberedning mailas senast den  
17 januari till skane@vansterpartiet.se. 

Obs!  Du som inte blir vald till ombud men vill närvara som åhörare 
på konferensen är välkommen men kom ihåg att anmäla detta till  
skane@vansterpartiet.se senast den 21 februari. 

Information  |  Distriktsårskonferens

När:  29 februari 2020  
kl 9.00

Var:  Medborgarhuset  
Kyrkogatan 1, 
Eslöv

Förslag till 
verksamhetsplan
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Förslag till verksamhetsplan för 
Vänsterpartiet Skåne 2020

Vänsterpartiet Skåne som organisation
Vänsterpartiet Skåne är ett av Sveriges största distrikt. Vi 
samlar och organiserar ca 3400 medlemmar. Med detta 
följer ett ansvar. Ett ansvar som vi måste ta på allvar. 
Under sista hela verksamhetsåret innan valarbetet drar 
igång behöver vi fokusera inåt organisationen och skapa 
så stabila grundförutsättningar vi kan. Vi behöver bygga 
ett starkt distrikt med självgående partiföreningar som är 
parlamentariskt och utomparlamentariskt starka. En stark 
prioritering kommer att vara studier. Det är genom kun-
skap och erfarenhet vi bygger rörelse. Det är genom att ge 
partiföreningar och medlemmar förutsättningar att själva 
fatta politiska och organisatoriska beslut som vi skapar 
styrka och mångfald i vårt politiska arbete.

Partiföreningarnas egna visioner och förutsättningar 
ska självklart vägas in och tas hänsyn till. Distriktets roll 
måste vara övergripande organisering, samlande kraft och 
att skapa så många självgående partiföreningar det går 
innan vi går in i skarpt läge. Även om verksamhetsplanen 
enbart sträcker sig över verksamhetsåret 2020 tar vi med 
i beräkningen att en valledning behöver komma på plats 
under verksamhetsåret 2021 och att verksamhetsåret 2022 
kommer att fokuseras på valrörelse och utvärdering av 
densamma. Politikens mandatperiodscykler går inte att 
komma ifrån och de behöver tas med i beräkningen för att 
kunna bygga långsiktigt.

Ett socialistiskt Skåne
Socialism – jämlikhet, ekonomisk utjämning, gemensamt 
ägande och rättvisa - ska genomsyra hela organisationen, 
alla beslut som tas och alla arrangemang som anordnas.

Ett antirasistiskt Skåne
Vänsterpartiet i Skåne är känt för sitt antirasistiska arbete 
i hela Sverige och vi ska fortsätta med detta. Vi ska stötta 
partiföreningarna med deras antirasistiska arbete och 
evenemang. Distriktet ska ta fram material som går att 
dela både i sociala medier och på gatan. 

Ett feministiskt Skåne
Feminismen ska genomsyra allt arbete Vänsterpartiet i 
Skåne gör, både externt och internt. De internfeministiska 
metoder vi använder i partiet som mans- och kvinnoträf-
far före möten och talarstatistik ska vi fortsätta använda 
och utveckla i interna sammanhang. Stödet till kvinnliga 
medlemmar, främst till dem med förtroende-och styrelse-
uppdrag, är en viktig uppgift för distriktet. Ett pågående 
arbete kring hot och hat mot, framför allt, kvinnliga för-
troendevalda har initierats och ska ses över under 2020. 

Ett Skåne på ekologisk grund
Klimatförändringarna och en hållbar omställning är en av 
vår tids största ödesfrågor, och intresset för klimat- och 
miljöfrågor är stort bland Vänsterpartiet Skånes medlem-
mar. Under verksamhetsåret ska vi upprätthålla aktiviteter 
som rör miljö och klimat. 

Att bygga rörelse
Vänsterpartiet Skåne är ett av de mest aktiva partierna i 
parlamenten men vi behöver bli bättre på att förmedla våra 
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budskap och vår politik på gator och torg. Det arbetet be-
höver bedrivas åt två håll samtidigt. Dels behöver vi formu-
lera våra visioner, våra kamper och våra politiska vinster 
på ett sätt som når allmänheten samt ha en organisatorisk 
förmåga att förmedla dessa. 

Sociala medier 
Vänsterpartiet Skåne ska finnas och synas där människor 
befinner sig. I Sverige spenderar idag folk ca sex timmar om 
dagen på sociala medier. Det är viktigt att vi som organisa-
tion och parti syns i sociala medier och att vi genom våra ka-
naler som facebook, instagram och twitter visar vad vi gör. 
Vänsterpartiet är inte ett parti som alla andra. Vi arbetar 
inte bara genom parlamenten utan också utanför genom rö-
relsebygge. För att vi ska lyckas med rörelsebyggandet behö-
ver Vänsterpartiet Skåne utforma en strategi för hur vi ska 
använda media och framförallt sociala medier. Vänsterpar-
tiet Skåne bör ta fram ett årshjul för sociala medier. Under 
2020 ska vi bygga organisationen utanför parlamentet och 
flytta in rörelsebygget på sociala medier. Det är viktigt att vi 
visar att vi inte bara arbetar politiskt genom parlamenten, 
därför bör organisation och rörelsebygge prioriteras inom 
vårt arbete med sociala medier 2020.

Vänsterpartiet Skåne som arbetsgivare
Vänsterpartiet Skåne ska vara en arbetsplats där anställda 
trivs, utvecklas och känner sig inkluderade med en bra 
arbetsmiljö. De anställda är en viktig del av partiet och ska 
få rätt förutsättningar att utveckla distriktsarbetet och 
stötta partiföreningar.

Skånes partiföreningar och medlemmar
Förutsättningarna runt om i distriktet skiljer sig mycket 
åt. Det är viktigt att vi förhåller oss till det. På samma sätt 
måste vi även förhålla oss till större tillfälliga händelser i 
varje partiförening. Partiföreningar med hög andel bor-
gerliga/främlingsfientliga väljare och/eller SD-styre möter 
speciella utmaningar och det är viktigt att vi kan mobilisera 
extra stöd till dessa. Alla partiföreningar har möjligheter 
att vara, eller göra sig själva till, en relevant politisk platt-
form dit människor kan söka sig för att bedriva politiskt 
påverkansarbete för en mer jämlik värld. Oavsett storlek ska 
partiföreningarna vara trygga i att det finns stöd att söka 
hos distriktsledningen och på expeditionen. 

Vänsterpartiet Skånes partiföreningar är indelade i fem 
partiföreningsgrupper: Malmö med omnejd, Mittskåne, 
Nordvästskåne, Nordöstskåne (NÖSK) och Sydöstskåne 
(SÖSK). Partiföreningsgrupperna är viktiga för samar-
bete och kommunikation åt båda hållen inom distriktet. 
De är särskilt viktiga för de mindre partiföreningarna. I 
dagsläget är NÖSK och SÖSK mer självgående än övriga 
partiföreningsgrupper. Bra stöd till dessa behövs för att de 
ska fortsätta växa och existera. 

Under året ska arbetet med att hjälpa till med aktivister 
till arrangemang runtom i Skåne fortsätta. 

Medlemmarna är en rörelses främsta tillgång och vi blir 
allt fler. Det är utifrån medlemmarna vi bygger verksamhet 
och det är medlemmarna som kollektivt pekar ut den rikt-
ning som vi behöver ta. 

Distriktsstyrelsen ska under året utveckla kommunika-
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tionen till medlemmarna bland annat genom Folkviljan och 
DIPS (Distriktet informerar parlamentariker och styrelser 
- ett nyhetsbrev per mail till de med styrelseuppdrag samt 
till förtroendevalda).  

Vänsterpartiet Skånes studiesatsning
Studier och diskussioner om vår politik och organisation är 
centrala inom Vänsterpartiet Skåne. Vi har en stark tradi-
tion av kurser, studiecirklar och andra slags utbildningar. 
Bildning har varit en central del av vår verksamhet och det 
vill vi fortsätta med. Den studieverksamhet som genomförs 
gör vi tillsammans med ABF Skåne. Detta för att stärka 
varandras verksamheter och för att befästa folkbildning-
ens roll som central i politiskt förändringsarbete. Vi som 
distrikt samarbetar med ABF:s distriktsorganisation och 
ser gärna att alla partiföreningar gör detsamma med de 
lokala ABF-avdelningar som finns.

Studiearbetet uppfyller flera syften. Dels att tillgodose 
olika kunskapsbehov hos medlemmar utifrån parlamen-
tariska uppdrag, ideologi eller sakfrågor. Dels att vara en 
samlande kraft inför kampanjer och andra utåtriktade 
aktiviteter. Det är i mötet med varandra som vi kan dela 
erfarenheter och utveckla politiskt innehåll. 2020 är det 
sista hela verksamhetsåret innan valet. Det är här och nu vi 
måste tillskansa oss den kunskap som kommer att ligga till 
grund för valarbetet inför 2022.

Vår snabba medlemsutveckling ställer stora krav på oss 
som organisation. Grundläggande studier för nya medlem-
mar är centrala, men vi behöver också erbjuda fördjupande 
teoretiska studier vid något tillfälle för de som har längre 
erfarenhet. Det finns också stort behov av organisatoriska 
studier för att stärka våra styrelser. Bra och väl utvecklade 
rutiner för utbildningar för nya medlemmar och styrel-
seutbildningar måste ha högsta prioritet i studiearbetet. 
Partiet centralt arrangerar under året en större facklig 
studiesatsning som Vänsterpartiet Skåne självklart ska 
delta i. Utöver detta finns behov av studier i olika sakfrå-
gor. Distriktsstyrelsen ansvarar för den mer detaljerade 
studieplaneringen för kommande år. För att studierna ska 
kunna organiseras och arrangeras på ett bra sätt krävs att 
de sprids ut över året och gärna samlas på ett fåtal större 
studiedagar under året där flera ämnen kan behandlas pa-
rallellt. På så sätt tas mindre tid i anspråk för medlemmar 
att delta på kurser, samtidigt som det praktiska inför varje 
kurs kan göras mer effektivt. 

Vänsterpartiet Skånes årligt återkommande  
arrangemang
8 mars – Internationella kvinnodagen
Feminismen har genomgått kraftiga bakslag som konse-
kvens av borgerliga och fascistiska styren. Den feminis-
tiska rörelsen behöver upprätthållas och utvecklas av alla 
goda krafter i samhället och där har Vänsterpartiet som 
det enda feministiska relevanta partiet ett stort ansvar. 
Målet är att ha så många firanden runt om i Skåne som 
möjligt samt erbjuda stöd åt dessa. Dels i form av perso-
nella resurser och mobilisering av aktivister men även med 
spridning av material och i sociala medier.

1 maj – arbetarrörelsens högtidsdag
Den 1 maj är central ur ett historiskt perspektiv. Det är 
också en av de dagar då vi firar våra segrar och kraftsam-
lar inför kommande kamper. Vi hämtar kraft av varandra 
och bygger solidaritet tillsammans. Det har tidigare sett 
olika ut i våra partiföreningar. En del har manifesterat, en 
del har demonstrerat, vissa med socialdemokrater, andra 
själva och många har åkt in till närmaste större stad föra 
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att delta på deras firande. 
Det centrala i distriktets roll inför 1 maj är att kunna 

erbjuda alla medlemmar en möjlighet att fira 1 maj tillsam-
mans med andra partikamrater. Distriktets roll här bör 
främst vara samordnande och stöttande. Såsom i alla 
andra fall ser förutsättningarna olika ut för olika parti-
föreningar. De som vill ha ett eget firande och behöver 
organisatoriskt stöd ska kunna ha en bra kommunika-
tion med distriktsexpeditionen kring detta. Men det 
måste samtidigt vara tydligt att detta behöver ske i god 
tid. Genom medlemstidningen Folkviljan ska distriktet 
också i ett så tidigt skede som möjligt sammanställa de 
arrangemang som finns för att de som inte har eget firande 
ska ges möjlighet att delta i grannkommuner eller andra 
partiföreningar. Informationen behöver också spridas via 
våra digitala kanaler. 

9 oktober – Minnet av slaveriets avskaffande
Detta är inte en dag som tidigare har uppmärksammats an-
nat än i Malmö men betydelsen av att minnas Sveriges roll 
i denna mörka del av historien gör sig smärtsamt påmind. 
Runt om i ett allt mer rasistiskt Skåne finns det utsatta 
grupper som får utstå oerhörda repressalier från sin 
omgivning. Dessa grupper och personers situation behöver 
uppmärksammas nu mer än någonsin. Arrangemanget 
under 9 oktober har kommit att gå under namnet Frihets-
paraden och allas rätt till frihet från förtryck är något som 
sitter i vår socialistiska ryggmärg. Nya traditioner skapas 
ständigt och Vänsterpartiet Skåne vill att denna dag 
minneshålls på minst tre orter utöver Malmö för att på så 
sätt hålla den antirasistiska kampen levande även utanför 
storstäderna. 

9 november – Novemberpogromen/Kristallnatten
Novemberpogromen/Kristallnatten kallar till rannsakan 
men denna dag kallar även till kamp. Som det antirasistiska 
parti vi är vill vi såklart att även denna minnesdag hålls 
på så många platser som möjligt runt om i Skåne. Även här 
ska distriktets funktion vara främst stöttande och samord-
nande. Målsättningen är att minst ett arrangemang mer 
skapas i förhållande till föregående år. För att kunna vara 
ett relevant parti behöver prioriteringen av var det bäst sker 
lämnas öppen. 

25 november – FN:s internationella dag mot  
mäns våld mot kvinnor
Distriktet ska även uppmärksamma FN:s internationella 
dag mot mäns våld mot kvinnor. 

Utåtriktad politisk kampanj
Under året ska distriktet genomföra minst en större 
utåtriktad politisk kampanj. Distriktsstyrelsen svarar för 
politisk utformning, materialframtagande samt organise-
ring av själva kampanjarbetet. 

Regionpolitiken
Den borgerliga politiska majoriteten i region Skåne har 
med stöd av SD återkommande bedrivit en nyliberal politik 
som lämnar stora hål efter sig. Med skattehöjningar sam-
tidigt som nedskärningar har de allmännyttiga verksam-
heterna i Skåne tvingats till en nivå som är fullkomligt 
oacceptabel.

Invånarna i Skåne ska veta vilket parti som bäst driver 
deras intressen och som ser till deras behov. Kunskap om 
vår politik och de frågor som vi driver i regionen ska spri-
das till alla och envar. Det räcker inte att vi är progressiva 
och drivande i parlamenten, vi måste också förmedla det.
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Det var inte självklart för Richard Olsson 
att ta över ordförandeskapet för Malm-
övänstern förra årsmötet. Han hade redan 
avverkat fem år i styrelsen. Men just erfa-
renheten fick honom att inse att han hade 
en del kvar att ge. 

– Det står i stadgarna att styrelsens roll 
är att ge politisk och organisatorisk led-
ning säger Richard Olsson.

– Det kräver en arbetande styrelse  
med ett aktivt ledarskap av varje medlem 
så att en så stor förening som Malmös kan 
fungera.

Styrelsen ska ha överblick och kontroll, 
ta beslut för den löpande verksamheten 
och genomföra verksamhetsplanen. Den 
ska också vara arbetsledare för de anställ-
da i föreningen. 

Den ska söka vägar för nya och nödvän-
diga mål och förankra det hos medlem-
marna. Och att staka ut en riktning och 
jobba konkret med uppgiften. 

Nina Jakku har gjort sitt första år som 
styrelsemedlem, men har 20 års erfarenhet 
från politiskt arbete i vänster- och interna-
tionella rörelser.

– Jag uppfattar Malmövänstern som en 
spännande förening. Det är en fantastisk 
styrelse med bredd och ett gott samarbete, 
men mer avancerat än jag föreställde mig. 
Styrelsen har höga ambitioner med täta 
möten och en gedigen verksamhetsplan att 
ta sig igenom. Dessutom har vi ambitioner, 
som att koppla aktivismen och parlamen-
tarismen närmare varandra, och att jobba 
med den omorganisation som medlemstill-
strömningen kräver, säger hon.

Arbetet vilar på två ben. Dels att få till en 
koppling mellan aktivister och parlamenta-
riker. Dels att bygga samarbete med andra 
rörelser åt vänster eller med relevans.

Tidigare förlitade sig föreningen på 
enskilda medlemmars kontaktnät, men 
under det här året har man jobbat med det 
”kollektiva minnet”. Möten antecknas, och 

Hej styrelsen!
Malmövänstern växer så det knakar. Föreningen vill få 
alla medlemmar att känna sig välkomna och hitta något 
att engagera sig i. 

Det ställer krav på organisationen. Men vilka? Och hur? 
Styrelsen är viktigare än vanligt när förändringens vin-
dar blåser kuling.  
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Checklista: 

•  Tro på dig själv, tänk  
efter om du känner  
att du är bra på något  
och använd det. 

•  Räkna med att lägga 
omkring fem timmar i 
veckan.

•  Var beredd på att ta 
ansvar och göra lite av 
varje. Man kan ju lära 
sig.

•  Var en lagspelare.  
Samarbete och gemen-
samt ansvar är grund-
pelare för arbetet.

• Ha kul!

styrelsen är aktivt inblandad i vilka organi-
sationer föreningen har kontakt med.

– Det ska vara vanligt att känna en vänster-
partist, säger Richard Olsson, man ska veta 
vad vi tycker, och vi ska lyssna.

Patricia Escalante, med tre år i styrelsen, 
ser en skillnad:

– Vi har pinpointat de organisationer vi 
prioriterar, och jobbat strukturerat med 
dem. Det har gett en positiv respons, säger 
Patricia Escalante.

Nu återstår att få till kopplingen mellan 
aktivism innanför och utanför parlamenten. 
Att göra Malmövänsterns medlemmar till 
bärare av den politik vi för i parlamenten och 
få in medlemmarnas aktivism i parlamentet. 

– Jag tycker vi har börjat få till ”rörelsens 
röst i parlamenten”, säger Richard Olsson.

Under året har styrelsen jobbat med att få 
till utbildningar till organisatörer i förening-

en. Deras roll är att fördela och organisera, 
och vara de som styrelse och anställda kan 
delegera verksamhet till.

Styrelsen möts var tredje vecka. Däremel-
lan finns det uppgifter i olika omfattning. Så 
man bör vara beredd att lägga åtminstone 
fem timmar i veckan som ledamot, dömer 
ordföranden. Och att hjälpas åt så att alla får 
en rimlig arbetsbörda.

Patricia Escalante har glädje av sin för-
måga att jobba metodiskt och strukturerat 
med tydliga mål och hon upplever att styrel-
searbetet har varit konkret, tillitsfullt och 
inbjudande. Och har utvecklats själv.

– Man ska vara beredd på att göra lite av 
varje, om man tar ett uppdrag i styrelsen. Det 
kan handla om att formulera ett tal, ett besluts-
underlag, arrangera ett medlemsmöte eller 
städa i Vänsterns hus. 

– Jag tycker inte det har varit jobbigt. 
Mycket, ja, men inte betungande, eftersom 
vi delar på jobbet. Det är roligt att förstå hur 
allt fungerar och månaderna i AU gav den 
stora överblicken säger Nina Jakku.

Text: Maria Kållberg

AU, arbetsutskottet, ses varje vecka och tar 
beslut, sköter kontakter externt, med utskott 
och anställda mellan styrelsens möten. 
Arbetsutskottet utgörs av några av ledamö-
terna, enligt ett roterande schema.

Styrelsen, från vänster:
Elisavet Johansson Tziampazis
Shifte Mosalli
Richard Olsson
Tove Karnerud (längst fram)
Mansour Galiche-Chi (längst bak)
Patricia Escalante
Sabrin Högelius (längst fram)
Anders Neergaard (längst bak)
Anna Gustafson
Ehab Khalaf (längst bak)
Nina Jakku (längst fram)
Minna Skans
Joel Nordström
Birgitta Ehlin
Miranda Borgkvist
På bilden saknas Morgan  
Svensson.
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Välkommen  
på årsmöte 2020! 
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När:  25 januari 2020  
klockan 9.30 
incheckning 8.45   

Var:  Sofielunds Folkets Hus,  
Rolfsgatan 16

Men redan klockan 8.45 öppnas dörrarna för incheckning  
och morgonfika. Kaffe och röstkort, alltså!  
Mötet startar klockan 9.30 och beräknas vara klart klockan 17.

Vad och varför: Årsmötet är partiföreningens högsta  
beslutande organ och tillsammans blickar vi tillbaka på 2019  
års verksamhet och lägger grunden för partiföreningens  
verksamhet 2020. Årsmötet behandlar styrelsens verksamhets-
berättelse och ekonomiska berättelse för det gångna verksam-
hetsåret. På årsmötet beslutar vi om verksamhetsplan  
för det kommande året, behandlar inkomna motioner samt 
väljer bland annat styrelse, revisorer och valberedning. 
 
Hur:   Nomineringar:  

Valberedningen bereder följande val och nomineringar 
ska skickas till  
valberedningmalmo@vansterpartiet.se  

● – Ordförande
 ●– Styrelse 
● – Revisorer 
● – Ledamöter i Vänsterns hus  
● – Ledamöter i Henry Lindbergs stiftelse  
● – Styrelse för Zetkin foundation AB  
●  –  Ombud till Vänsterpartiet Skånes distriktskonferens 
●  –  Ombud till Vänsterpartiet Skånes kongresskonferens  

Ny valberedning bereds av den avgående styrelsen, och  
nomineringar ska mailas till neergaard.anders@gmail.com.  

Förhandsnomineringsstopp 
är den 5 januari 2020.

Motionsstopp 7 januari   
Motionsstopp för motioner på styrelsens förslag på verk-
samhetsplan samt allmänna motioner är den 7 januari 2020. 
Motioner ska mailas till malmo@vansterpartiet.se  
(Snigelpost: Vänsterpartiet Malmö, Nobelvägen 51,  
214 33 Malmö.)

Handlingar  Alla handlingar kommer finnas tillgängliga på 
vmalmo.se innan årsmötet, samt på plats på årsmötet.
Kallelse, dagordning och förslag till verksamhetsplan läggs 
upp senast 20 december och övriga handlingar kommer upp 
senast den 15 januari. Valberedningens förslag till val kommer 
även det presenteras innan årsmötet.  

Anmälan  Årsmötet är öppet för alla medlemmar i Vänster-
partiet Malmö, men för att kunna beräkna mat med mera  
får du gärna anmäla dig på Zetkin eller genom att maila 
malmo@vansterpartiet.se  

Praktiskt: Barnpassning  Vi erbjuder barnpassning och  
aktiviteter under årsmötet. För att detta ska kunna planeras 
bra behöver du anmäla om du behöver barnpassning,  
ange antal och ålder på barnen i ett mail till  
malmo@vansterpartiet.se  

Specialkost  Vi erbjuder vegetarisk/vegansk lunch på  
mötet, om du behöver specialkost vänligen anmäl detta till 
malmo@vansterpartiet.se senast den 19 januari.  

Behöver du hjälp eller vill veta något särskilt så hör gärna av 
dig till personalen på Vänsterns Hus.

25 januari håller Vänsterpartiet Malmö årsmöte.  
Det är vårt högsta beslutande organ och du är med och 
bestämmer om du väljer att delta.

Malmövänstern  |  Årsmöte
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Årsmöteskalender
20 december: Kallelse, dagordning, verksamhetsplan finns 
tillgänglig på hemsidan, vmalmö.se
5 januari: förhandsnomineringsstopp
7 januari: motionsstopp
15 januari: Övriga handlingar läggs upp på hemsidan
25 januari:  Årsmöte 9.30 – ca 17 

Plats: Sofielunds Folkets hus
Bra om du anmäler dig på zetkin eller genom att maila 
malmo@vansterpartiet.se  

Praktiskt:
Barnpassning: anmäl behov så snart du kan och vet
Specialkost? Anmäl senast 19 januari
Lokalen har ramp, hiss och handikapptoalett

Att nominera: 
Du kan nominera vem du vill, också dig själv, till något av 
uppdragen som ska tillsättas på årsmötet. Personen behöver 
inte tillfrågas. Mejla namnet och uppdraget till  
valberedningmalmo@vansterpartiet.se  
Nomineringar till valberedningen mejlas till styrelsen:  
neergaard.anders@gmail.com. 

Det där med Zetkin
Vårt digitala aktivist- och organisationsverktyg har fått  
sitt namn efter Clara Zetkin, som föddes 1857 i Wiederau i 
Sachsen. 

Hon var aktiv i Tysklands socialdemokratiska parti och  
senare i det radikala Spartacusförbundet, som bland annat 
Rosa Luxemburg var med och bildade, och Kommunistpartiet. 
Clara Zetkin var en av de mest framträdande kvinnorna inom 
den socialistiska rörelsen i Europa, och lanserade den inter-
nationella kvinnodagen i Köpenhamn 1910. 

1933, när Hitler blev rikskansler, valde Clara Zetkin att gå i 
exil till Sovjet. Hon avled den i juni samma år och är begravd i 
Kremlmuren i Moskva.

Vem var Henry Lindberg?
Henry Lindberg var en av Vänsterpartiets grundare. Under 
senare delen av livet verksam i Malmö fram till sin död 1972. 

I sitt testamente donerade ha medel till en stiftelse med 
syfte att ”lämna stipendier till aktiva medlemmar i arbetar-
rörelsen för utbildning eller forskning.” En forskning för att 
skapa ett socialistiskt samhälle.

Stiftelsens styrelse har en representant från Vänsterpar-
tiets partistyrelse, en från Vänsterpartiet Kronoberg, en från 
Vänsterpartiet Skåne och två från Vänsterpartiet Malmö som 
väljs vid årsmötet.

Dagordning
Vänsterpartiet Malmös årsmöte 2020  
Sofielunds Folkets Hus, 25 januari 2020 

1. Mötets öppnande
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Mötesformalia
 a. Val av mötesordförande (2 st)
 b. Val av mötessekreterare (2 st)
 c. Val av justerare (2 st)
 d. Val av rösträknare (4 st)
 e. Fastställande av dagordningen
 f. Fastställande av preliminär tidsplan för årsmötet
 g. Fastställande av mötesordning för årsmötet
 h. Fastställande av tidpunkt för nomineringsstopp 
4. Fastställande av röstlängden 
5. Verksamhetsberättelse för 2019
6.  Kommunfullmäktigegruppens verksamhetsrapport 

för 2019
7. Zetkin Foundation AB verksamhetsrapport för 2019
8. Ekonomisk berättelse för 2019
9. Revisionsberättelse för 2019
10. Beslut om den avgående styrelsens ansvarsfrihet
11. Val av styrelse 
 a. Ordförande för Vänsterpartiet Malmö
 a. Styrelseledamöter för Vänsterpartiet Malmö
 a. Styrelsesuppleanter för Vänsterpartiet Malmö
12.  Val av revisorer och revisorssuppleant för Vänster-

partiet Malmö 
13. Val av valberedning för Vänsterpartiet Malmö
14. Verksamhetsplan 2020, med motioner
15. Allmänna motioner
16. Budget för 2020
17.  Val av 2 ledamöter och en suppleant till föreningen 

Vänsterns Hus 
18. Val av 2 ledamöter till Henry Lindbergs stiftelse 
19.  Val av ledamöter och suppleanter för Zetkin  

Foundation AB
20.  Val av ombud till Vänsterpartiet Skånes distrikts-

årskonferensen
21.  Val av ombud till Vänsterpartiet Skånes kongress-

konferens 
22. Mötets avslutande
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Under 2010-talet har Vänsterpartiet Malmö vuxit 
enormt. Efter att tidigare länge stått still omkring 
300 medlemmar har vår partiförening sedan 2010 
vuxit nästan varje år och vid decenniets slut är vi 
nu närmare 2000 medlemmar.

Vi har under de senaste åren varit duktiga på att 
få medlemmar att stanna kvar i organisationen och 
att mobilisera många till aktivism. Av allt att döma 
har vi därför goda förutsättningar att fortsätta bli 
fler. Det är glädjande, men innebär också en utma-
ning. Vår potential att förändra samhället växer, 
men även behoven av studier, administration, logis-
tik, organisatorisk och politisk samordning.

Läget kräver ett strategiskt arbete för att kunna 
fortsätta öka både i medlemsantal och engage-
mang. Verksamhetsplanen för 2020 inleds därför 
med en beskrivning av vår organisatoriska vision 
för 2022, för att sedan följas av en beskrivning av 
verksamheten 2020.

Förslag till verksamhetsplan  
Vänsterpartiet Malmö 2020
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Vår vision för valåret 2022
Med två år år kvar är det dags att inleda arbetet inför 
valåret 2022. För att kollektivt peka ut en riktning behöver 
vi en gemensam bild av vart vi är på väg. Detta är vår vision 
för valåret 2022.

Fler medlemmar som växer
När valåret 2022 börjar har vi strukturer på plats för att 
kunna ta hand om medlemmar i en helt ny skala. Under 
året blir vi 3000 medlemmar.

Varje ny medlem blir snabbt kontaktad, välkomnad och 
får hjälp att fylla i medlemsenkäten. Grundstudier ordnas 
regelbundet och mobiliseras till. De som vill bli aktiva slus-
sas snabbt till en grupp som kan fånga upp och ta vara på 
nytt engagemang.

Samtidigt innebär den nya skalan att fler former av 
medlemskap tagit form. Det är möjligt att delta i organi-
serat arbete på sociala medier och många bidrar bara som 
månadsgivare. Det är också naturligt att många inte vill 
vara aktiva alls i perioder, men det finns alltid en öpp-
ning med låga trösklar för nya och gamla medlemmar att 
engagera sig.

Bland dem som är aktiva arbetar partiföreningen sys-
tematiskt för att hitta, stötta och utbilda medlemmar som 
är intresserade av att organisera och ta ansvar. Det är lätt 
för den som vill växa i organisationen att hitta en passande 
verksamhet eller tillsammans med andra utforma nya.

Det mesta av organiseringen sker i våra grupper och 
utskott. I åtminstone tio av dessa finns inför valåret 2022 
tillräcklig kunskap, förmåga och resurser för att själva 
organisera sina bidrag till partiföreningens arbete.

Tilltro till varandra och våra strukturer
När valåret 2022 börjar är vi fler än någonsin som organi-
serar oss i olika grupper, och vår styrka förstärks av att vi 
är en partiförening med gemensam röst och riktning.
Hur beslut fattas och på vilka nivåer är tydligt. Informa-
tion om hur medlemmar och grupper går tillväga för att 
påverka finns lättillgängligt och delges vid olika möten 
och utbildningar. Gruppers mandat, ansvar och inbördes 
relationer är tydligt definierade. 

Partiföreningens medlemsmöten fyller en viktig funk-
tion och gör det enkelt för medlemmar att vara delaktiga i 
beslut och att få information om vad som är på gång.

Internfeminism och ett systematiskt arbete för att mot-
verka alla former av förtryck genomsyrar partiföreningens 
alla delar.

Politisk utveckling
I valet 2022 är vi det enda vänsteralternativet. Vi ska 
erbjuda lösningar på de problem som malmöbor möter i 
vardagen och på horisonten.

I arbetet med att utveckla våra idéer engageras hela 
partiföreningen. Den kunskap som behövs för att utforma 
politiken hämtas från alla delar av vår organisation.

Det sker i etablerade forum där de medlemmar som har 
parlamentariska uppdrag och de som inte har det möts. Fri-
tidspolitiker med sina tydliga mandat på specifika områden 
har en naturlig roll i angränsande utskott. På medlemsmö-
ten finns en kontinuerlig kontaktyta mellan medlemmar och 
våra ledande parlamentariska företrädare.

Utöver vår egen organisation har våra förtroendevalda 

också en nära relation till relevanta rörelser i staden. Vår 
organisation är lyhörd för andras krav och behov, och 
arbetar målmedvetet för att föra ut vår politik till så många 
som möjligt. 

Närvaro i Malmö i vardag och kampanj
När valåret 2022 inleds är Vänsterpartiet etablerat och 
har pågående verksamhet i stora delar av staden. Tydligast 
utveckling från tidigare märks genom större och mer kon-
tinuerlig aktivitet i de östra och södra delarna av Malmö, 
som organiseras framförallt av medlemmar som bor i 
respektive område.

Vi når också fler malmöbor än någonsin genom våra 
sociala medier. Partiföreningen har ett målmedvetet 
och strukturerat arbete för att nå ut med sina budskap. 
Förtroendevalda arbetar systematiskt med att sprida det 
politiska arbete de utför och aktivister har blivit tränade 
i internetaktivism. Personer som kandiderar i valet får 
extra utbildning och stöttning i att förbättra sin närvaro 
på sociala medier.

Valrörelsen 2022 blir den största kampanjen någonsin, 
men redan sedan tidigare finns ett etablerat arbetssätt 
för kampanjer som utgår ifrån vår vanliga struktur. Detta 
innebär att partiföreningen inte under kampanjperioder 
markant förändras utan snarare kommer till sin rätt.

Medlemmar ska kunna vara aktiva och drivande i delar 
av kampanjer genom de grupper där de vanligtvis är 
aktiva. Kampanjer har en tydlig samordning där beslut 
fattas, och grupper får inflytande genom att engagera sig i 
samordning och delprojekt.

Vi ska ha många aktiva som är vana och har tränats i att 
prata inför människor kring våra frågor. Dessa agitatörer 
har en självklar plats både i vår löpande verksamhet, i våra 
kampanjer och som kandidater i valet.

En realistisk vision
Det är fullt möjligt att förverkliga denna vision, men inte 
utan målmedvetet arbete och inte utan att prioritera.

Om vår organisation är en växt har den på relativt kort 
tid vuxit från stickling till blommande träd, men det 
rotsystem som allting vilar på har inte hunnit med. För 
att stå stadigt, fortsätta växa och bära frukt i valet 2022, 
behöver vi för en kort stund tillåta oss att vända blicken 
mot rötterna.

Mottagandet av nya medlemmar, grund- och organi-
satörsstudier, tydliga strukturer och självorganiserande 
grupper med en gemensam riktning är flera grundläggande 
områden där vi måste bli bättre. Under 2020 fokuserar vi 
på detta, och väljer därför att prioritera ned annat. Vi kom-
mer växa även 2020, men inte med samma takt. Istället 
kommer vår organisation att bli stadigare och starkare.

Under 2021 kommer vi behöva fortsätta befästa våra 
strukturer, men kan samtidigt vända oss utåt och återgå 
till att växa med förnyad kraft och som aldrig förr. Vi får 
möjlighet att testa, förfina och vänja oss vid rutiner och 
strukturer och att samlas i nya former av kampanjarbete.

Så kan vi stå redo inför valet 2022 och det fortsatta 
utomparlamentariska arbetet med en större styrka och 
solidaritet än någonsin.
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2020 – tre steg på väg
Här följer vår plan för 2020. Under året fokuserar vi sär-
skilt på tre områden.

Vårt första fokusområde handlar om medlemmens resa 
från medlemsansökan till aktiv i något av partiföreningens 
grupper och utskott. 

Det andra fokusområdet handlar om att utveckla kon-
ceptet “Rörelsens röst i parlamentet”, med särskilt fokus 
på hur vi samarbetar internt.

De tredje fokusområdet är en fortsättning av den pilotsats-
ning på stadsdelsorganisering om inleddes sent under 2019.

För att göra utrymme för detta väljer vi att i vissa fall prio-
ritera ned annan verksamhet, och i andra fall mer tydligt  
delegera verksamhet till arbetsgrupper i partiföreningen. 
Det handlar om exempelvis studier, arrangemang, fundrai-
sing och nya organisationsutvecklingsprojekt eller planer.

Fokus: Medlemsresan
Att bli medlem i Vänsterpartiet Malmö är ett steg på en 
resa som leder åt olika håll för olika personer. För många 
tillbringas en stor del av resan i något av våra grupper och 
utskott. Partiföreningen ska arbeta med att göra vägen dit 
enkel och engagemanget i grupper och utskott utvecklande. 
Vi ska också förbättra möjligheterna för aktivister att ta 
nästa steg och bli organisatörer.

Vägen in för nya medlemmar
Det ska vara lätt att bli medlem i Vänsterpartiet Malmö. 
När man blir medlem ska man snabbt bli kontaktad, vi ska 
arbeta för att sänka trösklarna och tillvarata medlemmars 
kompetens. Det ska finnas lättillgänglig information om 
studier, hur en engagerar sig i en arbetsgrupp och nya med-
lemmar ska bli erbjudna att fylla i medlemsenkäten för att 
vi ska kunna rikta inbjudningar baserat på deras intresse. 
Vänsterpartiet Malmö ska erbjuda introduktion för nya 
medlemmar i olika former, som kvällsträffar, studiecirklar 
eller heldagskurser. Studierna ska vara utspridda över året, 
på olika veckodagar, för att möjliggöra för så många som 
möjligt att kunna gå studier. Dessa studier ska gå igenom 
Vänsterpartiets politik, hur vår verksamhet fungerar och 
hur en kan engagera sig i Vänsterpartiet Malmö.
● • Nya medlemmar ska snabbt bli administrerade,  
kontaktade och registreras i våra kommunikations kanaler. 
● • Styrelsen ansvarar för att nya medlemmar rings  
kontinuerligt, välkomnas och erbjuds engagemang.
● • Nya medlemmar ska bli erbjudna att fylla i vår medlem-
senkät och svaren ska följas upp.
● • Under hela året genomförs olika former av introduk-
tionsstudier för att tillmötesgå så många nya medlemmar 
som möjligt.

Gruppernas roll
Det mesta av medlemmarnas engagemang sker i våra 
grupper och utskott. Där organiseras diskussions- och 
studiecirklar, kampanjer genomförs och politikutveckling 
äger rum. Vilket mandat grupperna har behöver däremot 
tydliggöras under året så att grupper vet vad som förvän-
tas av dem samt lättare kan ta ansvar och egna initiativ.

För att stärka gruppernas autonomi och för att de lättare 
ska kunna planera sin verksamhet och arbeta med bättre 
framförhållning ska grupper från och med hösten 2020 

ha möjlighet att ta fram halvårsplaner. Genom dessa ska 
grupper till styrelsen kunna äska om pengar och stöd från 
arbetslaget för sitt kommande halvår. Styrelsen ska under 
våren ta fram mallar och förhållningsregler för halvårspla-
nerna där det tydligt anges hur de ska formuleras och vad 
som kan äskas om. Planerna ska förutom plan för grup-
pernas verksamhet och behov av stöd även redogöra för ett 
systematiskt arbete för säkra en stark interndemokrati. 

Ett viktigt steg i att göra partiföreningen mer lättöver-
skådlig är att se till att alla grupper har en internt vald 
sammankallande eller styrgrupp. För att dessa ska kunna 
få det stöd som krävs behöver det rapporteras in till styrel-
sen som bekräftar valet. 

Det kommer även fortsatt vara möjligt att äska för en-
skilda utgifter som tidigare.
● • Grupper ska kunna äska om pengar och stöd från ar-
betslaget för hösten 2020 genom en halvårsplan. 
● • Styrelsen ska under våren ta fram mallar och förhåll-
ningsregler för halvårsplanerna där det tydligt anges hur 
halvårsplaner ska formuleras och vad som kan äskas för.
● • Styrelsen ska under året arbeta för att tydliggöra 
gruppers mandat, ansvar och rättigheter. Detta ska sedan 
läggas fram till ett medlems- eller årsmöte.
● • Alla grupper utser en sammankallande eller styrgrupp. 
● • När grupper har möten där beslut fattas, till exempel 
planeringsmöten, ska dessa möten protokollföras.
● • Alla grupper arbetar för en stark internfeminism och 
ett internt spridande av ansvar.

Stöd till grupper
Under 2019 tillsatte styrelsen en samordningsgrupp med 
uppgift att samordna och stötta partiföreningens grupper 
och utskott. Det arbetet fortsätter under 2020.

De grupper som inte är självgående ska få stöttning till 
att bli det och de som är självgående ska få stöd för att 
utveckla sin verksamhet ytterligare. Samordningsgruppen 
ska även främja samarbeten mellan grupper. Samordnings-
gruppen rapporterar löpande till styrelsen.

Under året ska arbetet med att öka gruppers självgående 
prioriteras. Gruppers möjligheter att ta större ansvar för 
sina egna aktiviteter ska stärkas genom utbildningsin-
satser och att mallar tas fram för att underlätta arbetet. 
Grupper ska involveras i kampanjer. 

• Ansvariga för samordningsgruppen tillsätts av styrelsen 
och ges i uppdrag att stötta och samordna gruppers arbete.

Organisatörsstudier
För att ta tillvara på den stora medlemstillströmning parti-
föreningen haft under de senaste åren och för att möjlig-
göra ytterligare tillväxt behöver partiföreningen utbilda 
och stötta både de organisatörer vi redan har men även 
de aktivister som är intresserade av att ta större organi-
satoriskt ansvar. Under 2020 ska partiföreningen därför 
fortsätta sin satsning på organisatörsubildningen. 

Partiföreningen har många organisatörer som redan 
idag gör ett stort arbete för att ta tillvara på medlemmars 
engagemang. För att stötta och stärka dem arrangeras det 
under 2020 punktutbildningar riktade till medlemmar 
som har uppdrag för partiföreningen, dessa hålls på teman 
som kommunikation, administration, organisering och 
Zetkin. Internfeminism och internantirasism ska ingå i 
utbildningarna. 
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Studier för nya och för organisatörer prioriteras av 
partiföreningen centralt under året framför övriga studier. 
Enskilda eller gruppers initiativ för studier är välkomna 
och får stöttning av arbetslaget i mån av tid.
● • Organisatörsutbildningen hålls minst en gång  
under året.
● • En större utbildning för organisatörer hålls i sam-
arbete med Kvarnby folkhögskola under våren.
● • Samordningsgruppen ska i samarbete med studieut-
skottet arrangera punktubildningar riktade till personer 
med uppdrag. 

Fokus: Rörelsens röst i parlamentet
Vänsterpartiet Malmö är ett feministiskt, socialistiskt och 
antirasistiskt parti på ekologisk grund. Det betyder att syf-
tet med allt vi gör är att skapa ett samhälle utan förtryck 
och orättvisor. Vi är ett parti av aktivister, med en tydlig 
koppling både ideologiskt och genom våra medlemmar till 
flera andra viktiga rörelser. När vi talar om att Vänsterpar-
tiet är rörelsens röst i parlamentet innebär det två saker.

För det första måste vi vara lyhörda gentemot, stötta och 
agera möjliggörare för de utomparlamentariska rörelser 
som står oss nära. För det andra ska Vänsterpartiet vara 
en naturlig plats att organisera sig för den som vill påverka 
politiken i Malmös parlament.

Att vara politisk uppdaterade och relevanta
För att kunna vara rörelsens röst i parlamentet behöver vi 
vara uppdaterade politiskt. Under året ska vi hitta rutiner 
och forum för partiföreningen att vara det. Det kan handla 
om både lokala, nationella och internationella frågor.
● • Vi ska testa att ha en punkt på medlemsmöten som 
handlar om en aktuell politisk fråga.
● • Utskotten och grupper uppmanas att sätta in öppna 
vänstercafér eller speciella utskottsmöten för medlemmar 
för att diskutera någon aktuell politisk fråga.
● • Många av våra medlemmar är aktiva i debatt om  
aktuella politiska frågor på sina arbetsplatser, hemma och 
i andra föreningar.
● • Våra sociala medier-kanaler kommenterar ofta  
politiska händelser och skeenden.

Kontakt med Malmös rörelser
Vänsterpartiet Malmö har relationer till en lång rad grup-
per i Malmö. Det kan handla om allt från stora folkrörelse-
institutioner som Hyresgästföreningen och fackförenings-
rörelsen, till den framväxande klimatrörelsen, Malmös 
väletablerade asylrörelse, exilrörelser och nya nätverk och 
grupper som samlas kring lokala frågor.

Många av våra medlemmar är engagerade i andra när-
stående organisationer, vilket är en värdefull resurs. En 
partimedlem som är aktiv i facket, miljörörelsen eller en 
kvinnojour är också en aktiv vänsterpartist. Detta engage-
mang är något vi ska uppmuntra.

Det är viktigt både att knyta fler allianser, men också 
att upprätthålla dem som redan finns. För att skapa tätare 
relationer och förebygga sårbarheter är det viktigt att re-
lationer i så stor utsträckning som möjligt inte baseras på 
enskilda personer i partiet, utan att vi aktivt arbetar med 
att involvera fler.
● • Styrelsen ansvarar för att kontakter med andra  

organisationer, grupper och arbetsplatser upprättas och 
upprätthålls.
● • Styrelsen väljer under året strategiskt ut organisationer 
att kontakta.
● • Vid organisations- och arbetsplatsbesök ska vi  
eftersträva att involvera såväl parlamentariker, styrelse-
företrädare och aktivister från andra delar av partifören-
ingen.
● • Parlamentariker och utskott som inleder samarbeten 
eller genomför besök hos andra organisationer ska infor-
mera styrelsen i så god tid som möjligt.

Organisation och parlament
Vänsterpartiet är unikt i att vi är ett parti som i lika stor 
utsträckning ser vikten av både politisk organisering och 
parlamentariskt arbete. Under året ska vi arbeta med att 
utveckla det samspelet.

Två tusen bärare av V Malmös politik
Kommunalpolitiken påverkar alla Malmöbors vardag, men 
det är alltför många som inte känner till vad som utspelar 
sig i kommunfullmäktige och nämnder, än mindre speci-
fikt vad vi i Vänsterpartiet gör och driver.

Vi kan kommunicera detta på många sätt, men en viktig 
resurs är våra cirka 2000 medlemmar utspridda på stadens 
arbetsplatser, i föreningar och runt frukostbord som skulle 
kunna förmedla vår politik. Dessutom innebär en större 
kunskapsspridning om kommunalpolitiken att trösklar 
sänks för fler att ta kommunalpolitiska uppdrag.

För att det ska vara möjligt behöver kunskap spridas och 
kommunalpolitiken ha en tydlig plats i fler delar av vårt 
löpande arbete. Vi behöver även bli fler som tänker kring, 
diskuterar och planerar det arbetet som görs inom kommu-
nalpolitiken, och inför nästa år planeras därför kommun-
fullmäktigegruppens verksamhet och övriga partifören-
ingens verksamhet gemensamt.
● • I varje nummer av Folkviljan finns inslag av partifören-
ingens parlamentariska arbete.
● • Viktiga kommunalpolitiska händelser rapporteras i 
nyhetsbrev.
● • Inför 2021 integreras kommunfullmäktigegruppens in-
terna verksamhetsplan med partiföreningens som helhet.
● • I studier för nya och organisatörsstudier inkluderas på 
lämplig nivå det kommunalpolitiska arbetet.

Ett gemensamt tema för hösten och budgetkampanj
Partiföreningen kommer under hösten arbeta utifrån ett 
gemensamt övergripande politiskt tema som kommer 
genomsyra hela verksamheten. Detta för att koppla kom-
munpolitik och utskott och grupper närmare varandra, 
men det är även ett sätt att samla partiföreningen och det 
görs med vetskapen att vår storlek är en styrka och att vi 
tillammans kan göra reell skillnad. Samtidigt är det ett ut-
märkt verktyg att ge till grupper och utskott som behöver 
stabiliseras och stärkas, genom ett sammanhang, material 
och ideér till aktivitet. 

Av våra många hundra aktiva medlemmar är det ett 
stort antal, omkring 40 personer, som har någon form av 
parlamentariskt uppdrag. Men det viktigt att hela partiför-
eningen samlas kring partiets lokala politik och utformar 
den tillsammans. Det görs genom att beslut fattas demo-
kratiskt och upprätthålls, men också genom ett ständigt 
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utbyte mellan medlemmar. Avståndet ska vara kort mellan 
den som sökt sig till Vänsterpartiet för att påverka politi-
ken och den som fått mandatet att göra det. Det är natur-
ligt att mycket av detta utbyte sker mellan nämndspolitiker 
och andra ämnesintresserade i partiföreningens grupper 
och utskott. Temat under hösten är en praktisk väg för att 
stärka detta arbetet och få en gemensam riktning i hur vi 
använder våra idéer och kommunalpolitik i nämnder, som 
aktivister och i den breda rörelsen. 

Som en del av denna tematiska satsning under hösten ska 
partiföreningen genomföra en kampanj med anledning av 
kommunbudgeten för 2021. Kampanjen ska ha en koppling 
till höstens tema och syftar till att nå ut till malmöborna 
om vår vision för staden och att få fler att vilja vara en del i 
att forma ett bättre Malmö.
● • Innan sommarledigheten kommer det politiska temat 
för hösten diskuteras och beslutas om på ett medlemsmöte.
● • Styrelsen tar fram en kort handledning hur grupper 
och utskott kan arbeta med temat under hösten.
● • Styrelsen ska tillsammans med stora fullmäktigegrup-
pen diskutera hur nämndspolitiker kan involveras i arbetet 
med temat och delta i utskottens arbete.
● • Inför kommunbudgeten för 2021 ska partiföreningen 
genomföra en budgetkampanj.
● • Styrelsen väljer målsättningar och ramar för budget-
kampanjen och tillsätter en kampanjgrupp som ansvarar 
för genomförandet.

Fokus: Stadsdelsorganisering
Vänsterpartiet Malmö vill finnas närvarande i hela Malmö, 
och vara en naturlig plats att organisera sig för den som 
vill förändra samhället och det egna området. Därför vill vi 
redan nu arbeta mer med att etablera oss i områden där vi 
inte redan är väldigt starka.

Stadsdelsorganisering måste alltid utgå ifrån de egna 
invånarnas vilja att organisera sig kring gemensamma 
frågor. Därför är det inte möjligt att långsiktigt hålla igång 
en grupp utan lokal förankring.

Samtidigt är det viktigt att i ett inledande skede tillföra 
resurser utifrån och fokusera vissa insatser. Dels kan det 
finnas potential att värva fler medlemmar i områden där vi 
är underrepresenterade. Dels är det viktigt att de medlem-
mar som bor där får de verktyg som behövs för att kunna 
organisera sig.

Sent under 2019 inleddes ett mer fokuserat arbete med 
att utveckla stadsdelsorganisering på Nydala. Under 2020 
fortsätter det arbetet, i syfte att etablera en självorganise-
rande stadsdelsgrupp i området.

Under året stöttar styrelse och arbetslag den nystartade 
gruppen med målet att den ska kunna arbeta självständigt 
i slutet av året.
● • Stadsdelsgruppen får särskilt stöd att kontakta alla 
medlemmar på Nydala för att bjudas in till gruppens verk-
samhet.
● • Medlemmar på Nydala ska särskilt prioriteras till orga-
nisatörsstudier.
● • Stadsdelsgruppen på Nydala får en särskild uppgift att 
värva fler medlemmar under året.
● • Det särskilda stödet till gruppen fasas ut under hösten.

En välfungerande grundorganisation
Vår förmåga att utveckla årets tre fokusområden förut-
sätter att partiföreningens grundorganisation i övrigt 
fungerar väl.

Styrelsen
Styrelsens roll är att leda organisationen och är kollektivt 
ansvarig för att verksamhetsplanen genomförs. Styrelsen 
ska vara välrepresenterad på våra aktiviteter, genomföra 
arrangemang och arbeta med att involvera fler i förening-
ens löpande arbete.

Styrelsen ska vara en arbetande styrelse och ha möten 
kontinuerligt över året, och dela på ansvar under och 
mellan sina möten. För att hinna med att genomföra allt 
i verksamhetsplanen under ett verksamhetsår, behöver 
styrelsen hålla hög fart från början. För att direkt komma 
igång med ett effektivt styrelsearbete ska styrelsen inleda 
året med ett internat tillsammans med arbetslaget, där det 
ska fokuseras på att etablera ett gott arbetssätt internt och 
gentemot de anställda. 
● • Styrelsen ska i början på året tillsammans med de  
heltidsarvoderade ha ett internat.
● • Styrelsen ska gå en styrelseutbildning där det ska gås 
igenom mötesformalia och förväntningar på styrelsearbe-
tet. Det ska arbetas aktivt med att fortbilda styrelsen.
● • Styrelsen ska rapportera kontinuerligt om vad som gåtts 
igenom på styrelsemöten och vad styrelsen arbetar med. 
Medlemmar ska ha tillgång till dessa rapporter. 
● • Styrelsen ska internt utse ett Arbetsutskott (AU) som 
ses och tar beslut mellan styrelsemöten. 
● • Styrelsen ska fördela ansvarsområden inom sig och 
fördela ansvar för olika delar av verksamhetsplanen.
● • Styrelsen ska anta en ordning för signering och arki-
vering av protokoll, attestering, årsplanering och andra 
rutiner som bedöms nödvändiga för sitt arbete.

Arbetslaget
De anställda är viktiga i arbetet för att tillsammans med 
styrelsen se till att verksamhetsplanen blir verklighet och 
att så många som möjligt av våra medlemmar kan vara 
aktiva i partiet. Arbetslaget arbetar utifrån årsmötets, 
medlemsmötens, styrelsens och kommunfullmäktigegrup-
pens beslut. Arbetslaget har en central roll och stöttar 
de ideellt aktiva, inklusive styrelsen. Arbetslaget har ett 
vidsträckt praktiskt mandat, i parlamentariska frågor 
också ett politiskt. 

Styrelsen är partiföreningens arbetsledande organ och 
har därför ansvaret för den fysiska och psykosociala ar-
betsmiljön för de anställda. Styrelsen ska inom sig delegera 
rollen som arbetslagets närmsta arbetsledande funktion. 
● • Medarbetarsamtal med de anställda ska genomföras 
minst 1 gång per år, med styrelseledamöter som har en 
kontinuerlig dialog med de anställda.
● • Styrelsen ska arbeta för att få en tydlighet och kon-
tinuitet i sitt arbetsgivaransvar och se över möjligheten 
att erbjuda utbildning för styrelseledamöter som saknar 
erfarenhet av arbetsgivararbete.
● • Styrelsen ska tillsammans med arbetslaget utse en eller 
flera kontaktpersoner mellan arbetslaget och styrelsen. 
● • De heltidsarvoderade har regelbundna arbetsplatsträffar.
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Medlemsmöten och årsmöte
I Vänsterpartiet är medlemsmötet en viktig demokratisk 
institution. I en så stor partiförening som Vänsterpartiet 
Malmö sker mycket engagemang i andra sammanhang, 
vilket dels innebär att medlemsmötet är det främsta tillfäl-
let för aktivister att mötas, men också att medlemsmötet 
måste vara särskilt meningsfullt för att medlemmar ska 
vilja delta.
● • Styrelsen ansvarar för att minst sex medlemsmöten 
sker under året. Mötena ska kallas till i god tid, i flertalet av 
våra kanaler, som minst via e-post.
● • Styrelsen ska tillsätta en medlemsmötesgrupp som 
arbetar med att planera och genomföra medlemsmöten, 
bestående av såväl personer ur styrelsen som andra i parti-
föreningen.
● • Senast en vecka innan ett medlemsmöte ska dagord-
ning och handlingar finnas ute på hemsidan. Vid val ska 
valberedningens förslag presenteras på hemsidan innan 
mötet.
● • Medlemsmöten ska innehålla genomgång av formalia 
och i övrigt utformas med struktur och på ett sådant sätt 
att alla ges goda förutsättningar att delta jämlikt.
● • På varje medlemsmöte ska styrelsen lämna en kort rap-
port om sitt arbete och vad som är aktuellt i partiföreningen.
● • Våra parlamentariker ska ges utrymme på medlemsmö-
ten att rapportera, svara på frågor och hämta in idéer för 
det parlamentariska arbetet.
● • På flertalet medlemsmöten ska en punkt om aktuellt i 
politiken finnas med, där olika personer från vår partiför-
ening kan ansvara för aktuella politiska frågor.
● • Styrelsen ska planera årsmötet så att grupper ges minst 
tre helgfria veckor att träffas och diskutera motioner innan 
motionsstopp.

Internt arbete mot rasism, sexism och andra  
diskriminerande strukturer
De maktstrukturer som finns och reproduceras i samhället 
finns också inom vår egen organisation. Partiföreningen 
arbetar därför aktivt för att genom motstrukturer skapa 
och upprätthålla en kultur där dessa uttryck inte godtas 
och att de som utsätts får det stöd de behöver. Grupper ska 
verka för en jämn könsfördelning bland ansvarsposter.
● • Inför möten ska presidiet jobba förebyggande för att 
alla ska veta hur beslutsgången ser ut och för att medlem-
marna ska kunna delta på lika villkor.
● • På årsmöten ska vi ha separatistiska förmöten för kvin-
nor, män och andra.
● • Under året ska vi jobba för att utöka tillfällena för 
separatistiska träffar för kvinnor och ickebinära samt för 
medlemmar som utsätts för rasism. Det kan till exempel 
vara internat eller kvällsträffar.
● • Styrelsen ska utgå från ett klass-, feministiskt och 
mångfaldsperspektiv vid tillsättande av olika grupper, 
utskott och redaktioner.

Ung Vänster och VSF
Ung Vänster är en särskilt viktig samarbetsorganisation 
för Vänsterpartiet. Dels av strategiska skäl för partiets 
långsiktiga utveckling, men framförallt på grund av det 
egenvärde som finns i ungas organisering.

Det finns mycket som Ung Vänster kan bidra med till 
Vänsterpartiets arbete, i form av erfarenheter, studier och 

perspektiv. I gengäld kan Vänsterpartiet stötta Ung Vän-
sters arbete på flera sätt.

När vi genomför projekt tillsammans strävar vi efter 
ömsesidigt inflytande i hela processen.

Vänsterns studentförbund har inte varit aktiva i Malmö 
på flera år och föreningen är i färd att läggas ned på riks-
planet. Om intresse av att starta upp ett studentutskott 
framkommer ska detta uppmuntras.
● • Ung Vänster bjuds tidigt in till samarbete i alla större 
arrangemang, manifestationer och demonstrationer som 
arrangeras av V Malmö och dess grupper.

Ekonomi
Vänsterpartiet Malmös ekonomi är god, tack vare ansvars-
fullt arbete under lång tid med att minimera kostnader, 
hålla budgetar och göra mycket själva. Större delen av 
intäkterna kommer genom offentliga medel, och det finns 
stort utrymme framöver för att bli bättre på insamling och 
andra former av egenfinansiering. Under 2020 görs dock 
inga särskilda insatser för detta.

Vänsterns Hus är partiföreningens största ekonomiska 
tillgång och den ska vårdas och förvaltas väl.

I slutet av 2018 köptes lokalen “Poeten på hörnet” på 
Södra Förstadsgatan 65, med förhoppning om att den skulle 
bli självfinansierande redan efter ett år. Efter 2019 ligger 
den relativt långt ifrån den ambitionen, och arbetet behöver 
fortsätta.
● • Styrelsen och AU följer löpande upp utfall mot budget 
och gör en större genomgång minst varje tertial.
● • Styrelsen följer särskilt upp Poeten på hörnets ekonomi.
● • Poeten på Hörnet-gruppen uppdras att öka graden av 
självfinansiering.
● • Under året ska partiföreningen dokumentera de stu-
diecirklar, kulturaktiviteter och andra studier vi har för att 
kunna öka våra bidrag för detta.

Kongress
I Maj 2020 håller Vänsterpartiet partikongress. Parti-
föreningen kommer ta ställning till kongressmotioner på 
ett medlemsmöte. De medlemmar i partiföreningen som 
väljs att åka till kongressen kommer ingå i partidistriktets 
delegation.
● • Partiföreningen ska ta ställning till kongressmotioner 
på ett medlemsmöte.
● • Ett medlemsmöte efter kongressen ska ägnas åt att 
redogöra för debatt och beslut fattade på kongressen.

Organisationsöversyn
Under 2019 genomfördes en översyn av organisationen, 
men arbetet avslutades inte i tid för att behandlas på års-
mötet 2020. Istället läggs slutrapporten fram till styrelsen 
i början av året, som antar ett förslag på åtgärdsplan och 
förankrar bland medlemmarna.

Många av förslagen kommer att vara små och kan genom-
föras utan ytterligare förankring, medan andra idéer är så 
stora att de bör reserveras till ett årsmöte.
● • Styrelsen behandlar organisationsöversynen och lägger 
fram rapporten samt sina förslag på åtgärder till ett med-
lemsmöte under våren.
● • Eventuella stora organisatoriska förändringar läggs 
fram till årsmötet 2021 genom styrelseförslag eller motio-
ner från medlemmar.
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Utåtriktat arbete
Vänsterpartiet är ett naturligt inslag i Malmö och nästan 
allt vi gör tar på olika sätt plats i staden. Men i vissa aspek-
ter av vårt arbete vänder vi oss särskilt utåt.

Kommunikation
Vänsterpartiet Malmö har fler medlemmar, fler följare och 
större målgrupp än någonsin. Det händer rekordmycket 
i partiföreningen samtidigt som vi vill göra utspel och 
kunna reagera på det som händer runt omkring oss. Det 
ställer högre krav än tidigare på vårt strategiska kom-
munikationsarbete, och vår förmåga att prioritera, för att 
vi ska kunna nå så många som möjligt på rätt sätt med de 
resurser vi har.

Under 2020 ser vi över våra kommunikationskanaler för 
att använda dem så effektivt som möjligt. Det kan handla 
om att analysera målgrupper i de olika kanalerna och att 
tydligare prioritera mellan olika typer av information.

Under 2019 slutfördes sammanslagningen av Malmö-
föreningens medlemstidning Folkviljan och distriktets 
medlemstidning Menander. Under 2020 kommer tidningen 
ut under det gemensamma namnet Folkviljan. Den utåtrik-
tade tidningen Vänstern i Malmö används i samband med 
årets två största kampanjtillfällen, inför 1 maj respektive i 
samband med höstens budget.
● • Vi använder våra kommunikationskanaler strategiskt 
och prioriterar mellan olika typer av information i olika 
kanaler.
● • Vi tar tillvara på aktivisters bidrag i vårt kommunika-
tionsarbete, såväl i produktion som analys- och strategi-
arbete.
● • Nyhetsbrev till medlemmar kommer ut regelbundet via 
e-post.
● • Folkviljan-redaktionen lägger fram en utgivningsplan 
för hela året till styrelsen med sex nummer under året, varav 
tre ska planeras inför 8 mars, 1 maj och årsmötet 2021.
● • Folkviljan skickas via post till medlemmar och inklude-
ras digitalt i nyhetsbrev till alla kontakter.
● • Vänstern i Malmö ges ut två gånger under året, inför 1 
maj respektive i samband med kommunbudgeten.

Evenemang
Ett viktigt sätt för Vänsterpartiet Malmö att synas i Malmös 
offentliga rum är genom alla de arrangemang, manifestatio-
ner och kampanjperioder som äger rum under ett år.

Vissa arrangemang är sådana som vi leder och där hela 
organisationen deltar. I många fall är det istället andra 
organisationer och grupper som organiserar och vi hjälper 
till praktiskt eller deltar med talare, programpunkter eller 
annat innehåll.

8 mars och 1 maj
Internationella kvinnodagen 8 mars, och arbetarrörelsens 
högtidsdag 1 maj är särskilt stora arrangemang. Styrelsen 
ansvarar för att de arbetsgrupper som tillsatts under 2019 
genomför arrangemangen i år, och att nya grupper tillsätts 
inför nästa år.
● • Styrelsen ska följa och stötta arrangörsgruppernas 
arbete med årens arrangemang.
● • Styrelsen ska under hösten sammankalla arrangörs-
grupper för nästa års arrangemang.
● • Arrangörsgrupperna ska följa budgeten för respektive 

arrangemang och rapportera löpande till styrelsen.
● • 1 maj-gruppen ska undersöka möjligheten att genom-
föra ett kvällsarrangemang.

Andra årliga arrangemang
Under året finns andra viktiga årsdagar och arrangemang 
som vi antingen anordnar själva eller samarbetar kring. 
I år fördelas dessa mellan utskott som ansvarar för att 
planera och stämma av med styrelsen.
● • Antirasistiska utskottet ska planera och genomföra 
uppmärksammandet av Minnesdagen för novemberpogro-
men (“Kristallnatten”) den 9 november.
● • Arabiska utskottet ska planera och genomföra upp-
märksammandet av Minnesdagen för Al Nakba (“Katastro-
fen”) den 15 maj.
● • Fackliga utskottet ska planera och genomföra upp-
märksammandet av kollektivavtalets dag den 17 mars.
● • Feministiska utskottet ska planera och genomföra 
Vänsterpartiets deltagande i någon form på feministisk 
festival.
● • Styrelsen ska planera och genomföra uppmärksam-
mandet av Förintelsens minnesdag den 27 januari 2021.
● • Ansvaret innefattar planering, mobilisering, genom-
förande och utvärdering av arrangemang.
● • Ansvariga utskott ska ta fram förslag och budget till 
styrelsen samt äska om pengar och övriga resurser till ar-
rangemanget, om möjligt minst tre månader i förväg.
● • Styrelsen ska tillhandahålla stöd och resurser i form av 
pengar, personalinsatser och kommunikationskanaler till 
arrangemangen.

Arrangemang där vi deltar
Varje år genomförs ett stort antal manifestationer, panel-
samtal, kulturevent och andra arrangemang som anordnas 
av andra men där vi deltar i lite mindre utsträckning. Vid 
denna typ av arrangemang avgör styrelse, arbetsutskottet 
AU och arbetslag i vilken utsträckning vi har möjlighet att 
delta.

Vissa av dessa är återkommande, såsom Malmö Pride 
och Minnesdagen för den transatlantiska slavhandelns 
avskaffande, men de flesta sker mer spontant under året.
● • Styrelsen/AU ansvarar för att aktivt under året vara 
uppmärksam på arrangemang där partiföreningen bör 
delta.
● • Styrelsen/AU ansvarar för att samordna vårt delta-
gande vid andras arrangemang.
● • Under året påbörjas en lista med personer som kan 
tänka sig att hålla tal och på andra sätt representera parti-
föreningen i olika sammanhang.

Enade i rörelse
Verksamhetsplanen beskriver ett år i vår förening, men 
Vänsterpartiets roll i Malmö och vårt gemensamma poli-
tiska projekt är något mycket större. Vi vill göra vår stad 
till en stad för alla som bor här – en jämlik och hållbar stad 
där invånarna har makten över sina liv.

Kring den visionen samlas vi, i den kampen organiserar 
vi oss, ur den solidariteten hämtar vi styrka och nu tar vi 
nästa steg.
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Som medlem kan du påverka hur Vänsterpartiet ska jobba  
2020 genom att skriva motioner, alltså förslag. Det är viktigt  
eftersom man bara kan ta beslut om sådant någon har  
skrivit en motion om. En motion kan handla om vad som  
helst, men den får inte se ut hur som helst. 

Fyra steg till en motion:
Först skriver du en rubrik, sedan fortsätter du med en  
text som förklarar vad du vill, och varför andra ska  
hålla med dig.  Det behöver inte vara långt.

Så avslutar du med ditt förslag, alltså yrkande, i form av att-satser,  
och så undertecknar du.

Exempel: 
Du vill att Vänsterpartiet ska verka för fler kulturskolor i Malmö.
Då kan din motion se ut så här:
1. Rubrik: Motion om kulturskolor
2.  Brödtext/förklarande text: Alla människor behöver kultur för att bli  

hela och glada, och det börjar med barnen. Att lära sig spela ett instrument 
är som att lära sig ett språk som funkar i hela världen.

3.  Därför yrkar jag:  
att Vänsterpartiet Malmö driver frågan om att utöka antalet platser i  
kulturskolan i Malmö.

4. Motionär: Elin Si Stema

Vill du motionera om förändringar i förslaget till verksamhetsplan  
är ett hett tips att använda dig av radnumreringen som finns i förslaget.  
Det är ett enkelt sätt för alla att hitta och förstå var du vill att dina  
ändringar ska göras. När motionstiden gått ut tar styrelsen ställning  
till dem. I slutänden är det årsmötet som bestämmer. 

Exempel  |  Motionera

✍
Det är nyttigt 
med motion 



Posttidning B

Folkviljan, Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51, 214 33 Malmö

Begränsad eftersändning. Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen. 

Du som deltar i den facklig-politiska  
vänsterskolan kommer att få insikter i 
både historia samt i viktiga aktuella  
facklig-politiska frågor. Du kommer 
också att få lära dig det senaste inom 
moderna fackliga organisationsmetoder 
samt om hur opinionsbildning utifrån  
ett löntagarperspektiv fungerar. 

Skolan äger rum i form av lokala 
studiecirklar där deltagarna får ta del 
av gemensamma webbaserade före-
läsningar. Därefter diskuterar vi inne-
hållet tillsammans och lär av varandra. 
Diskussionerna understöds av lokala 
studieledare.

Skånedistriktets studiegrupper: 
●  Helsingborg i första hand för  
medlemmar i Nordvästskåne (Bjuv,  
Båstad, Helsingborg, Höganäs  
Klippan, Landskrona, Perstorp; Svalöv, 
Åstorp, Ängelholm)

●  Kristianstad i första hand för  
medlemmar i Nordöstskåne (Bromölla, 
Hässleholm, Kristianstad, Osby, Östra 
Göinge)

●  Lund i första hand för medlemmar  
i Mittskåne (Eslöv, Hörby, Höör,  
Kävlinge, Lund, Staffanstorp)

●  Malmö i första hand för medlemmar 
i Malmö med omnejd (Burlöv, Lomma, 
Malmö, Svedala, Trelleborg)

●  Sydöstskåne i första hand för med-
lemmar i SÖSK (Simrishamn, Sjöbo,
Skurup , Tomelilla, Ystad).

Vill du hellre delta på en annan ort än de 
ovan föreslagna går det bra. 

Välkommen 
till facklig-politisk 
vänsterskola

Kursstart 
19.2
Studiegrupperna startar på alla orter 
med träffar på kvällstid den 19/2. 
Därefter hålls träffar preliminärt den 
18/3, 15/4, 13/5, 9/9, 14/10 och 11/11, 
men studieledarna kan om de har 
möjlighet anpassa tiderna efter delta-
garnas önskemål.

Anmälan senast 10.1
Vi ber alla som vill delta i den fackligt-
politiska vänsterskolan att anmäla 
sig senast fredag den 10 januari till 
skane@vansterpartiet.se. Skriv namn, 
mobilnummer, partiförening och 
vilken ort du vill delta på. 

Är du eller vill du bli en fackligt engagerad vänsterpartist?  
Då har du nu chansen att delta i partiets nya stora studiesatsning: 
Facklig-politisk vänsterskola 2020 som nästa år genomförs  
över hela landet. 


