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Tillsammans
för allas
välfärd
Sida 8

När vi efter flera år av pandemi kan samlas för 1 maj är
fredsfrågan avgörande. Det
illegala ryska överfallet och
angreppskriget på Ukraina
måste fördömas och
stoppas. Ryssland ska ut
ur Ukraina. Alla människors
rätt att leva i fred och frihet
ska försvaras.
De som drabbas hårdast
av kriget är den Ukrainska
befolkningen där miljoner
tvingats på flykt. Nu är det
vårt ansvar att ställa upp.
I många år har Vladimir
Putins Ryssland jagat och
fängslat demokratiaktivister och kritiker av hans
reaktionära och nationalkonservativa regim. Många
är beroende av den ryska
gasen för sina energibehov
och har därför inte agerat
med kraft mot Putins regim.
Tillsammans kan vi på
1 maj visa vår solidaritet och
kräva fred. Vi kan försvara
det Ukrainska folkets rätt till
frihet. Vi kan stå upp för de
ryssar som vågar kritisera
Putins regim. Du kan bidra
till årets 1 maj-insamling till
stöd för Ukrainska flyktingar.
Den klassiska parollen
Alla folks frihet – hela världens fred är uppfordrande.
Freden är allas vårt ansvar
oavsett om kriget rasar i
Europa eller på andra platser i världen. Organisera dig
för fredan tillsammans med
oss i Vänsterpartiet.

Ta tillbaka
kontrollen över
välfärden
Vi behöver en starkare välfärd utan vinstintresse.
Vänsterns partiledare Nooshi Dadgostar vill kasta ut
aktiebolagen ur skolan.
Sida 4–5

Stormaktsspel
Putins angrepp spå Ukraina
har fått rysskräcken att
vakna. Men vi måste förbli ett
öppet och tillåtande land utan
allianser och inte låta oss bli
en bricka i stormaktsspelet.

SID 2

Vänstern
levererar

Alla folks
frihet – hela
världens
fred

Tantpatrullen

På ett år har Vänsterpartiet
stoppat marknadshyror för
3 miljoner hyresgäster, fått
igenom de största förändringarna i sjukförsäkringen
och höjt pensionerna för
700 000 pensionärer.

SID 4

Varje torsdag på Mynttorget
utanför riksdagen samlas
tanterna i sina röda baskrar
och kräver förändring. Pensionerna måste upp både för
dagens och morgondagens
pensionärer.

SID 7

vansterpartiet.se/
blimedlem

Här finns vi.
Hör av dig!
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Vilken är den
viktigaste frågan
för dig på 1 maj?
Mikael Kalin,
arbetsterapeut

– För mig är det att satsa
på välfärden. Vi ska ha
bra skola och vård utan
vinstintressen. Vi som
jobbar inom vården
behöver fler kollegor
och bättre villkor och
löner.

Sanja Tafra Ciglar,
skolkurator

– Vår offentliga sektor är
en förutsättning för ett
jämlikt och jämställt
samhälle. Viktiga verksamheter blir underfinansierade år efter
år, de behöver utvecklas och förstärkas.

Anne Falk,
undersköterska

– Att förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö. De
har alla slitit väldigt hårt
under hela pandemin.
Nu är det dags att gå
från lovord och applåder till reella handlingar.

Kriget i Ukraina
● Ett krig har startats av Putin! Han har gått
in i Ukraina och därmed kränkt det ukrainska
folket och deras suveränitet. Deras liv har slagits i
spillror, de har mist nära och kära och tvingats på
flykt. Befolkningen får betala priset som startas
av någon som utövar maktfullkomlighet och bara
ser till sina egna intressen. Ur detta föds andra
konsekvenser som inte bara drabbar det ukrainska
folket utan även de ryssar som försöker protestera
mot kriget och slås ner av militären i Ryssland. I
det här sammanhanget blir det lätt att generalisera
och tycka att ryska folket bär skulden, men det gör
endast Putin och hans arme som gått in i Ukraina.
USA tjänar både ekonomiskt på detta och i deras
självpåtagna roll som demokratins räddare.
Idag finns det 30 medlemsstater i Nato och det

ser ut som antalet kommer att öka. Det pågår en
het debatt i vårt land om medlemskap. Högern gör
allt de kan för att Sverige ska gå med i denna pakt.
Det är viktigt att vi behåller vår alliansfrihet och
inte går i USA:s ledband. I stället är det bättre att
söka stöd och ha ett samarbete med Finland som är
ett land som visar på styrka och vilja över att vara
självständigt. De har själva starka minnen efter
kalla kriget.
Det bedrivs en enorm propaganda i svensk media

Kenneth Kindblom,
fd metallarbetare

– Vi behöver få upp de lägsta
pensionerna och förbättra
hemtjänstens arbetsorganisation och arbetsvillkor. Efter ett långt
arbetsliv ska du ha en
pension du kan leva på.

tionsverket. Det palestinska folket trycks ner av
Israel som ockuperar deras mark. Världen är tyst!
I FN, EU, UNICEF för att nämna några talas det
om de mänskliga rättigheterna, men det verkar
bara vara tomma ord för verkligheten visar på en
helt annan sida. De stora intressena är hur börsen
går och hur det är med marknadskrafterna. Anders
Ygeman uttalade sig för ett tag sedan och sa att
detta var det värsta som hänt sedan andra världskriget, men han glömde visst bort Vietnamkriget.
Då våldförde sig USA på det vietnamesiska folket.
USA är det enda land i världen som använt sig av
kärnvapen, men det glöms bort.
Vicepresident Kamala Harris säger rakt ut att

de är vinnare av kriget som pågår i Ukraina. I och
med sanktionerna vänds blickarna mot USA och
de kan förbättra sin handel och ekonomi genom att
sälja både olja och gas till Europa!
Två stormakter står mot varandra och i vanlig
ordning är det den vanliga människan som drabbas
som inte vill något hellre än att ha fred på jorden.
Vi ska förbli ett öppet och tillåtande land utan
allianser och inte bli brickor i stormakternas spel.
Maja Anselius

som jagar upp både vuxna och barn. Det har
smugit in en rädsla i de svenska hemmen eftersom
kriget finns i vår närhet och åter är vi rädda för
ryssen. Putin vill markera mot NATO, men på ett
oförlåtligt sätt. Han har blivit en förlorare med
stora mått och omvärlden ser inte på honom med
blida ögon.
Sverige har öppnat sina portar för flyktingarna
från Ukraina. Det handlar om solidaritet för
människor på flykt. Var fanns solidariteten med
de som flydde Syrien? Man gör skillnad på folk
och folk. Då fanns det en stor motvilja att öppna
sin famn. Ensamkommande afghanska pojkar har
skickats rakt i famnen på talibanerna av migra-

”Två stormakter står mot varandra
och i vanlig ordning är det den
vanliga människan som drabbas
som inte vill något hellre än att ha
fred på jorden.”
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Välfärden
byggdes upp av
arbetarrörelsen
genom politiskt
arbete och vi kan
göra det igen.

N

Nooshi
kämpar för
allas välfärd
Att ta tillbaka kontrollen över den svenska välfärden
står högt på partiledaren Nooshi Dadgostars lista.
Men hur förlorade vi egentligen kontrollen och vad
har det betytt i praktiken? Hur går vi tillväga för att
vrida vår gemensamma välfärd ur händerna på riskkapitalister och storbolag?
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ooshis första dryga år som
partiledare har präglats av
flera stora vinster i välfärdsfrågor. Först stoppades
högerpartiernas nästa stora
experiment, marknadshyrorna, som på
sikt hade inneburit höjda hyror för Sveriges tre miljoner hyresgäster. Därefter fick
partiet in 2000-talets största förbättring
av sjukförsäkringen i höstens budget,
trots att Centerpartiet förbjudit Socialdemokraterna att förhandla med Vänsterpartiet. Till sist kom garantitillägget, den
största förbättringen av svenska pensioner
i modern tid, som man förhandlade fram
i samband med att Magdalena Andersson
tillträdde som ny statsminister.
– I 30 år har både socialdemokratiska
och moderata regeringar berättat för
väljarna att det inte går att göra något
bättre. De har målat upp det som att det
bara finns en väg att gå, att de måste till
nedskärningar, försämringar och privatiseringar. Det är inte sant och det har vi
visat. Socialdemokraterna sa att de var
tvungna att införa marknadshyror, att det
inte fanns majoritet för en bättre sjukförsäkring eller högre pensioner. Alltihop
var omöjligt, ända tills vi gjorde det ändå
och då var det helt plötsligt självklarheter,
säger Dadgostar.

Folkomröstning
Redan flera vinster alltså, men det betyder inte att partiledaren planerar att vila
på lagrarna. Det finns fortfarande många
strider att vinna om samhället ska byggas
starkt och tryggt igen. Nästa gäller skolan. Tidigare i år gick Nooshi ut tillsammans med partiets utbildningspolitiska
talesperson Daniel Riazat och krävde en
folkomröstning som skulle avgöra aktiebolagens framtid i svenska skolan.
– Det som har hänt med den svenska
skolan de senaste trettio åren saknar helt
motstycke. Den svenska skolan var världens mest jämlika och en av de allra bästa
i världen. Sen kom friskolereformen,
och med den vinstjakten, marknadsskolan och aktiebolagen som tjänar pengar
på att spara in på våra barns skolgång.
Effekterna för både elever och lärare har
varit katastrofala; lärarna bränns ut av allt
extra arbete, barn segregeras, resultaten
sjunker och skolorna har blivit otryggare.
Skolan som jag minns från min barndom,
där kirurgens dotter satt bredvid vårdbiträdets son och båda kunde räkna med en
utbildning som gav dem vägen till drömjobbet, den finns inte längre. Den ska vi
bygga upp igen, det känns också omöjligt
nu men kommer vara självklart när det
är gjort. Åtta av tio svenskar vill inte
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ha kvar systemet med vinster i skolan
som vi har idag, till slut måste de andra
partierna också inse att det inte längre är
hållbart.

Slimmar verksamheten
Andra svagheter i välfärden har obarmhärtigt avslöjats under pandemin. Det
svenska vårdsystemet har varit pressat
under många år, men efter två år med
en ovanligt hög belastning så är köerna
till operationer och annan specialistvård
längre än någonsin tidigare. Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal har
slitit ut sig för att kunna möta det ökade
behovet av vårdplatser, men nu talas det
återigen om nedskärningar och besparingar i vården.
– För knappt trettio år sedan, 1994,
fanns det 5,2 vårdplatser per tusen
invånare. Nu är det nere på 2,2. Det är så
klart inte en slump, det är politiska beslut
som ligger bakom det. Man slimmar
verksamheten för att spara pengar och
så man låter varje anställd jobba för två.
Med mätning och kontroller av allt så
ger man ändå sken av att vården håller
samma kvalitet som förut, men vem som
helst kan förstå att det inte stämmer. Det
brukade inte vara tolv timmar kö till
akuten och gravida kvinnor brukade inte
behöva åka flera timmar för att få plats på
BB. Det här är ett resultat av att högerregeringar skurit ner med minst hundra
miljarder i välfärden, resonerar Nooshi
Dadgostar.

Avslöjande kris
Under pandemin har det synts tydligare
än vanligt hur sårbar den nedbantade sjukvården faktiskt
är. När covid-19 rasade
som värst våren 2020
ledde bristen på
vårdplatser till
att många som
behövde vård
avstod från att
söka den, och
avsaknaden av
skyddsutrustning satte vårdpersonalens liv
och hälsa på spel.
De beredskapslager med bland annat
skydds- och sjukvårdsmaterial som avvecklades
på nittiotalet, men som i till exempel
Finland fortfarande stod beredda, hade
gett Sverige en helt annan motståndskraft
i pandemins första fas.
– Vid en kris märks det så klart ännu

3 vänstersegrar
Vänsterpartiet försvarar välfärden
för vanligt folk. Här är tre av våra
segrar.

Stoppade marknadshyror
– inga höjda hyror för tre
miljoner hyresgäster
De största förbättringarna
av sjukförsäkringen på 20 år
Rejält höjda pensioner för
700 000 pensionärer

Folkomröstning. Vänsterpartiets utbildningspolitiska person Daniel Riazat
driver frågan om en folkomröstning om friskolornas vinster.

tydligare hur svag välfärden har blivit.
Vårdpersonalen bar oss genom den här
pandemin, men vi kan inte räkna med
att de gör det nästa kris också, det finns
gränser till och med för vad de klarar av.
Systemet måste byggas starkt istället, det
måste till pengar men också en långsiktig
planering för hur vi ska kunna rekrytera
all den personal som välfärden skriker
efter, fortsätter partiledaren.

Vi måste kliva fram
Hur ska det då göras? Hur tar vi tillbaka
kontrollen, och hur bygger vi upp det
starka samhället igen?
– Vi har en stor fördel
och det är att vi redan
har gjort det en
gång. Sverige har
inte alltid varit
ett folkhem,
för bara drygt
hundra år
sedan var det
fattighuset som
gällde för den
som hamnade
utanför. Välfärden byggdes upp
av arbetarrörelsen
genom politiskt
arbete och vi kan göra
det igen. Det kräver vilja och
det kräver engagemang. Det kräver
att människor fortsätter demonstrera för
en tryggare förlossningsvård, för bättre
skolor och fler och bättre bostäder. Sveriges fackföreningar måste ta ställning för
bättre villkor och tryggare anställningar.
Men vi som parti har också behövt
förändras. Vi har förstått att vi inte
kan lita på att någon annan tar ansvar
för vår gemensamma välfärd. Det är vi
som måste kliva fram och driva igenom
förbättringarna för vanligt folk, Socialdemokraterna gör det inte längre. Det är
därför vi har sagt att vi inte kommer att
ingå i ett regeringssamarbete som inte
höjer pensionerna och det är därför vi
tar striden om aktiebolagen i skolan nu.
Vi i Vänsterpartiet lovar inte vitt och
brett, men det vi lovar håller vi. Vi ska
ta tillbaka kontrollen, vi ska bygga ett
starkt samhälle igen. Vi har redan börjat,
med en bättre pension och en tryggare
sjukförsäkring. Men det är verkligen
bara början, det finns fortfarande många
strider kvar som vi ska vinna!

En skola fri från
vinstintresse
Daniel Riazat är Vänsterpartiets utbildningspolitiska
talesperson. Han driver bland annat frågan om en folkomröstning som skulle göra det förbjudet för aktiebolag att driva förskolor och skolor.
● Daniel, vad är det egentligen
för fel på att aktiebolag driver
svenska skolor?
Marknadsskolan innebär en rad
negativa saker för barn, elever
och personal. Att man kan göra
vinster i skolan har lett till att
stora skolkoncerner som sätter
vinst före elevernas bästa drar
ner på behöriga lärare och
stödpersonal, segregerar barn
för att få ett enkelt elevunderlag och delar ut glädjebetyg för
att stärka sina rykten. Det har
tyvärr också inneburit mindre
resurser och mer svårigheter
att planera för den kommunala
skolan. Än så länge hålls den
flytande tack vare tiotusentals
engagerade rektorer och lärare,
förskollärare och fritidspedagoger men de kommer inte
kunna bära den för evigt. Hela
skolsystemet måste reformeras
i grunden. Att förbjuda själva
vinsterna är väldigt svårt att få
till rent juridiskt. Därför vill vi
istället komma åt dem genom
att förbjuda aktiebolagsformen
inom skolan.
Och varför en folkomröstning,
räcker det inte med att driva
frågan politiskt?
Det finns flera skäl. Dels så har
vi haft marknadsskolan i trettio
år nu. För varje år som går växer
skolkoncernerna, de stärker

sin ställning och köper på sig
fler skolor. Vänder vi inte den
utvecklingen nu genast så finns
det en risk att det blir omöjligt
att göra det i framtiden. Varje
valrörelse så seglar skolan upp
bland de viktigaste frågorna och
partierna lovar bättring, men
sen händer ingenting. En folkomröstning är visserligen bara
rådgivande, men ofta så följer
riksdagen folkets beslut. Se på
omröstningen om EMU, där var
majoriteten av partierna för,
men man respekterade resultatet och höll oss tack och lov
utanför valutaunionen.
Ett annat skäl är att högerpartierna inte representerar sina
väljare i skolfrågan. Åttio procent av svenska folket vill inte
ha dagens system med marknadslogik och vinster i skolan
och av Moderaternas väljare är
det bara var fjärde som godkänner den egna skolpolitiken. Det
struntar högerpartierna i eftersom de lyssnar mer på friskolekoncernernas lobbyister än på
sina väljare.
Vi är det enda partiet som på
allvar driver frågan om en skola
utan aktiebolag och vinstkrav,
men högerväljarna vill också
sätta sina barn i bra och trygga
skolor. Många av dem kommer
kanske aldrig rösta på Vänsterpartiet, men det finns en god
chans att de röstar för att bygga
skolan stark och jämlik igen. ■

Text: Martin Thåström
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7 miljarder


KRÖNIKA

Undersköterskeupproret
– en kamp för
välfärden
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När jag startade undersköterskeupproret var tanken att det
skulle bli en del av den fackliga
kampen för bättre arbetsvillkor
och arbetsmiljö inom äldreomsorgen. Att det skulle bli så
stort och få sådan stor uppmärksamhet i media och bland
politiker trodde jag inte.
Idag, efter tre år, har jag insett att det var precis vad som
behövdes för att människor
skulle få upp ögonen för hur vi
som jobbar inom äldreomsorgen verkligen har det. Vi är
underbemannade och har
arbetstider som gör det svårt
att kombinera med det sociala
livet. Yrket har fortfarande låg
status, trots att vi har ett av
Sveriges viktigaste jobb.
Det är mer regel än undantag
att vi har deltidsanställningar
och att många harvar på med
otrygga anställningar. Dessutom är lönen på tok för låg
med tanke på att vi ansvarar
för andra människors liv. När
jag tänker på det och hur lågt
värderade vi som jobbar i
äldreomsorgen är så gör det
ont i hjärtat. Först i samband
med pandemin har människor
förstått vilket viktigt och livsavgörande arbete vi undersköterskor faktiskt gör.
Vi behöver bli fler kollegor,
få bort de delade turerna, de
långa 9-timmarspassen och vi
behöver mer tid till återhämtning. Vi behöver 6-timmars
arbetsdag med bibehållen
heltidslön! Först då är vi på väg
mot en statushöjning av yrket
undersköterska inom äldreomsorgen.
Kampen är långt ifrån över.

I
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Marie Wiberg,
initiativtagare till
Undersköterskeupproret
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Sju miljarder fick de som har det bäst ställt dela
på i RUT-avdrag 2021. En omfördelning från
fattiga till rika. Från bruksorter och landsbygd
till Stockholms rika kranskommuner. Hade

pengarna istället använts för allas bästa hade vi
kunnat anställa 15 600 undersköterskor i äldreomsorgen eller 12 000 lärare i våra grundskolor.

Trettio år av
experimenterade
blev en katastrof för
vård och omsorg
– Nu har vi till slut fått en tydlig bekräftelse på att det inte
fungerar att försöka driva välfärden som ett privat företag
som tillverkar produkter. Corona-pandemin visar med all
tydlighet att vi måste tänka om.
Det menar Vänsterpartiets gruppledare i Sverige
kommuner och regioner (SKR) Emil Broberg.
● Det var i början på 1990-talet som
ledande socialdemokrater tillsammans
med borgerliga partier och det svenska
näringslivet bestämde sig för att förändra
välfärden i grunden. De skulle effektivisera, vilket var ett annat ord för att skära
ner, för att kunna sänka skatterna och
släppa in privata företag så att de skulle
kunna tjäna pengar på skola och sjukvård.
– De ville skapa en marknad. Och
varan som skulle handlas med var vår
välfärd. Det vill säga mitt och ditt behov
av till exempel sjukvård eller skola. För
även om mycket fortsatte att drivas i
offentlig regi så skulle det anpassas efter
marknadens logik. Men problemet är att
den logiken inte fungerar så bra när det
kommer till grundläggande mänskliga
behov, säger Emil.

Fungerar inte
När vi nu tittar tillbaka på trettio år av
experimenterande och så kallad konkurrensutsättning så har vi fått en välfärd där
personalen går på knäna och ett system
som inte klarar av att hantera en kris. De
som betalar priset för detta är våra äldre.
När Volvo eller andra industriföretag
har infört principen om ”just in time” så
har man försökt göra samma sak inom
välfärden menar Emil. Men det som
kanske fungerar när man ska bygga en bil
fungerar inte lika bra när man ska planera
sjukvård eller äldreomsorg.
– Genom att ständigt planera för
minsta möjliga kostnader för personal,

”De ville skapa en
marknad. Och varan
som skulle handlas med
var vår välfärd. Det vill
säga mitt och ditt behov
av till exempel sjukvård
eller skola.”

mediciner, skyddsutrustning och andra
delar inom välfärden har vi slimmat verksamheten så mycket att den knappt håller
ihop. Detta gällde även före pandemin.
Det som hänt nu är vi tydligare ser att
det här sättet att bedriva välfärd på inte
fungerar, fortsätter Emil.

Det verkliga priset
Den extrema kostnadspressen i välfärden
har ett högt pris, och det priset betalas av
personal, äldre och sjuka. Det är kanske
allra tydligast i äldreomsorgen. Här har
ansvariga politiker tvingat fram ett system med osäkra anställningar och dåliga
arbetsvillkor, man har pressat ner lönerna
och anställt outbildad personal. Inte ens
grundläggande hygienkrav efterlevs på
grund av den rådande situationen.
– Det är ingen slump att det blivit
såhär. Det är ett resultat av många års
politiska beslut. Men det behöver inte
vara så. Det finns ju en möjlighet att välja
en annan väg. Vi måste egentligen fråga
oss vad vi vill ha för samhälle. Hur vi vill

att välfärden ska
fungera.

Resurserna finns
I grunden handlar det om resurser och
pengar. Emil menar att det inte råder
brist på resurser i samhället. De är bara
väldigt ojämnt fördelade. En allt större
del av kakan ägs av de rikaste i samhället. Samtidigt som välfärden urholkas på
grund av resursbrist. Detta är inte heller
någon slump. Högerpartierna och socialdemokraterna har länge drivit på den här
utvecklingen.
– Om man ger mer pengar till de
rikaste då tar man dessa någonstans ifrån.
Och här har det varit välfärden som fått
stå tillbaka. Vi står nu inför ett val. Ska
vi ha en välfärd som fungerar eller ska
vi fortsätta att vara ett skatteparadis för
miljonärerna? Vi kan inte få båda delarna.
Vi måste välja. För mig är det enkelt att
välja välfärden, avslutar Emil Broberg. ■

Personal betalar högt pris för nedskärningar i vården.

Inga pampar i
Vänsterpartiet!

Politiker har löner som de flesta
bara kan drömma om. Vänsterpartiet vill sänka högavlönade politikers
arvoden. När andra partiet vägrar
och hellre skor sig själva går Vänsterpartiet före och infört partiskatt.

Heltidspolitiker, som riksdagsledamöter, tjänar minst 71 500 i månaden. Mer än dubbelt så mycket
som medelinkomsten i Sverige. Våra
politiker, också partiledaren Nooshi
Dadgostar, betalar cirka 10 000 i

partiskatt varje månad. Hon och alla
andra vänsterpartister med heltidsuppdrag får ut max 29 800 i månaden. Fortfarande en bra lön men
långt ifrån fantasisummorna!

Tantpatrullen:

Tar strid för rättvisa
pensioner

● Hon räknar
med en intensiv vår och
sommar. I
september
är det val
och inbjudningarna till
Tantpatrullen
blir allt fler.
– Vi äldre kvinnor möter ett mycket
stort intresse var vi än ställer upp, säger
Birgitta Sevefjord.
Att Vänsterpartiet lyckades få igenom
en höjning av de lägsta pensionerna på
omkring tusenlappen var välkommet för
många. Men det rubbar inte ett orättfärdigt system i vilket medborgarna saknar
insyn, menar hon.
– Sex av riksdagens åtta partier tar
beslut om pensionerna i slutna rum. En
dryg fjärdedel av väljarna saknar infly-
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De ”sköra” sjuttioplussarna
fick vackert sitta hemma när
coronan slog till för två år
sedan.
Men nu är Tantpatrullen
på gång igen, lika ilsken som
tidigare.
–Vi har ett orättfärdigt
pensionssystem som måste
skrotas, säger patrullens ordförande, Birgitta Sevefjord.

Tantpatrullen tar ställning för både

dagens och morgondagens pensionärer.

tande. Dessutom krävs total enighet. Det
är mer än vid val av påve! Och det man
åstadkommit hittills är att höja pensionsåldern…
Pensionsgruppen bildades i slutet på
90-talet i samband med att det gamla
pensionssystemet övergavs. I detta låg de
bästa femton åren till grund för pensionen. I dag gäller alla arbetade år.
– Det missgynnar framför allt kvinnorna, som har en lägre lön för de jobb
de utfört, och inget alls för sitt obetalda
arbete i hemmet, säger Birgitta Sevefjord.
Dessutom, påpekar hon, är dagens
arbetsmarknad förändrad. Mängden
osäkra anställningar – projektanställ-

ningar och visstid – har ökat med 70
procent sedan 1990, och en majoritet av
dem som har dessa jobb är unga.
– Så vi gamla tanter slåss också för de
ungas rätt till en pension man kan leva på.

Tantpatrullen samlas
Om detta lär riksdagsledamöter och
regeringstjänstemän bli varse. Varje torsdag kommer de att möta Tantpatrullen på
Mynttorget, demonstrationsplatsen invid
riksdagshuset i Stockholm. Budskapen
är flera.
– Ett av dessa är att Pensionsgruppen
inte klarar sitt uppdrag, säger Birgitta
Sevefjord.
Socialdemokraternas överenskommelse om en kompensation – ett garantitillägg – för dem med lägst pensioner
tyder på en växande insikt om att något är
fel. Men var finns felet? Är det att välfärden omvandlats till en marknadsplats?
– Ja, allt ansvar läggs på dig som
individ. Det är upp till dig, dina aktieval,
det yrke du haft eller hur din hälsa varit
om du ska få en trygg pension. Samhället
drar sig undan sitt ansvar.
Birgitta Sevefjord medger att det gamla
pensionssystemet kanske var för generöst.
– Det hade emellertid varit bättre att
justera det än att lägga allt ansvar på dig
om individ.
Exempelvis genom att höja antalet
bästa intjänande år från femton till tjugofem.
Text: Per Längby

Hallå där
Daniel Suhonen,

chef för tankesmedjan Katalys
Vad måste hända för att systemet med vinster i välfärden
försvinner?
– Vi till vänster har vunnit
debatten och opinionen – en
överväldigande majoritet vill
inte ha en privat välfärdssektor.
Problemet är politikerna, vi
måste fortsätta och pressa och
inte ge upp.
Vänsterpartiets roll?
– Vänsterpartiet har en klar
linje så fortsätt att ligga på.
Fortsätt som nu tillsammans
med oss i Katalys, med Reformisterna och andra opinionsbildare.
Vad är ditt huvudargument
mot vinster i välfärden?
– Karaktären och innehållet i
välfärden förändras vid en privatisering. Ta sjukvården som
exempel. Inom den offentliga
vården fattas beslut utifrån
medicinska bedömningar. I en
privat sjukvård görs även andra
överväganden – i alla fall finns
det skäl att misstänka det. ■
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