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Politiken  
ska förändra och 
förbättra
Nooshi Dadgostar lovar att fixa tryggheten för vanligt folk.  
Det kräver massiva investeringar i Sverige. Investeringar för dig 
och jobben, investeringar i klimatet och välfärden.
Sida 4–5

En jämlik 
välfärd för alla
Angelica Svensson,  
förstanamn till regionen 
för Vänsterpartiet.  
SID 7.

Vänstern i Landskrona  är en 
del av skriftserien Folkviljan.
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Vänstern 
i Landskrona

SID 6

Amanda
Castro Ulen

David
Bergström

Peter
Schrewelius

”...En eld som driver mig till att 
försöka förändra alla orättvisor 

jag kan...”

”...jag vill se på Landskrona som 
en kommun där vi tar hand om 

varandra...”

”... jag strävar efter en jämlik 
behandling av stadens alla invå-

nare oavsett vem man är...”

Vi ska verka för en god 
arbetsmiljö i kommunens 
verksamheter och en värdig 
ålderdom för våra äldre. 
Befolkningen blir allt äldre 
och får därmed ett större 
omvårdnadsbehov. Detta 
ställer högre krav på vår 
omsorg då allt fler inom en 
snar framtid kommer att 
behöva vård och stöd för 
att kunna leva ett gott liv. 

Vi behöver rusta oss för att 
kunna ge de äldre den vård 
och omsorg som de förtjä-
nar, vill ha och har behov av. 
Redan i dag är hemvården 
hårt ansträngd och har hög 
personalomsättning, vilket 
skapar en känsla av otrygg-
het hos de äldre och en 
känsla av otillräcklighet hos 
personalen.

Ensamhet och otrygghet är 
ett växande problem bland 
äldre och alternativa boen-
deformer efterfrågas. Vår 
strävan är att kommunens 
äldreomsorg ska ha den 
bästa kvalitén och därmed 
vara det naturliga valet för 
alla omsorgstagare.

En värdig 
och trygg 
ålderdom

Lär känna 
våra 
kandidater
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Här finns vi.
Hör av dig!

● Han uttrycker sin missaktning mot en specifik 
grupp och religion. Han bränner och spottar på 
koranen. Han skriker att Gud är en skitstövel och 
massa andra skällsord om både Gud och profeten 
Muhammed. Allt för att späda på hat, splittring 
och för att provocera.

Polisen och kommunen har ett ansvar för 
medborgare och deras säkerhet, men de gav honom 
tillåtelse att utnyttja yttrandefriheten. Paludans 
uppsåt var enbart att visa sitt förakt mot muslimer 
och det kan anses som hets mot folkgrupp alter-
nativt uppvigling, båda två olagliga handlingar. 
Tanken var att han skulle begå denna handling 
framför moskén i Landskrona, men polisen nekade 
honom det och fick honom istället att göra det i 
samma område lite längre bort. Paludan valde både 
platser och tidpunkt noga genom att lägga det un-
der ramadan i invandrartäta områden. Detta visar 
på hans uppsåt att vilja skapa kaos och oroligheter. 
Polisen i Växjö nekade honom tillstånd, vilket 
hedrar dem. Varför har polisen i Landskrona inte 
samma kurage? Paludan kom inte bara till fel plats 
utan även fel tidpunkt, då muslimerna då befann 
sig i en helig månad, nämligen ramadan.

Polis och myndigheter i andra länder har svart-
listat Paludan från att begå dessa dåd där, just för 

att hans mål är att uppvigla folk till upplopp, en 
som sagt olaglig handling. Tidigare skrev Mattias 
Sigridfridsson, då tillförordnad chef för polis-
område Malmö att polisen bedömde att Paludans 
handlingar och inresefrihet var ett hot mot grund-
läggande samhällsintressen.

Att Paludan hade friheten att göra detta i vårt 
område får oss att tänka att polisen och kommunen 
har en särskild agenda.

Att neka Paludan går inte emot yttrandefriheten. 
SVT nyheter visar att det är tvärt om. Genom att 
neka Paludan skyddar man de demokratiska värden 
som finns. 

Polisen nekade Paludan två gånger under 2020 
eftersom att det varit en fara för säkerheten och 
ordning vid evenemanget.
Trots det lät polisen och kommunen Paludan att ge-
nomföra hans ilska mot Islam i Landskrona, vilket 
för mig och för många andra är väldigt underligt. 
 ■

Hets mot folkgrupp?

LEDARE

Ali Hadrous
lärare

Den tredje april kom 
Rasmus Paludan 
till Koppargården i 
Landskrona. Han höll 
ett provocerande 
tal i området. Vi är 
lyckligt lottade för 
den yttrandefriheten 
vi har i Sverige men 
det Paludan utövade 
kan inte anses vara 
yttrandefrihet. Hans 
tal och hans angrepp 
mot en för många he-
lig bok var kränkande 
och diskriminerande.

Vänsterpartiet 
Landskrona
Säbygatan 16, 26133 Landskrona

Facebook: 
Vänsterpartiet Landskrona

Instagram: 
vansterpartiet_landskrona

E-post: landskrona@vansterpartiet.se

KANDIDATER VALET 2022

Vilken är din vikti-
gaste fråga i valet?

David Bergström

Peter Schrewelius

Amanda Castro Ulen

Min viktigaste fråga är 
en ansvarsfull finansi-
ering av välfärden. 
Idag har vi medarbe-
tare i kommunen 
som sliter på sina 
arbetsplatser på 
grund av överarbete 
och brist på resurser. Detta 
är en negativ trend som vi måste stoppa. 
Landskrona ska bli en attraktiv arbetsgivare 
som tar hand om sina anställda. 

Min allra viktigaste fråga 
är miljön. Tanken på mil-
jön måste finnas med 
när beslut tas, oav-
sett vad det gäller, 
ekonomisk vinning 
får inte gå före miljön, 
det har det redan gjort 
på många platser och till-
fällen i historien och det ser sällan bra ut för 
miljön. Ska vi nå ett bilfritt centrum på sikt är 
en kostnadsfri kollektivtrafik med tätare av-
gångar ett mycket bättre alternativ för miljön.

          Jag vill att alla ska ha 
                samma möjligheter 
   oavsett bakgrund 
     och förutsättningar. 
     Det är viktigt för 
    mig att Landskro-
   na är en stad där alla
             kan trivas och känna 
        sig trygga. Det innebär 
fler hyresrätter. Satsningar på mer utsatta 
områden, för att minska segregationen. 
Tillgängliga fritidsaktiviteter för barn och 
ungdomar oavsett var i kommunen de bor. 
Det är också viktigt för mig att miljöfrågor 
inte blir klassfrågor.
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Ali Hadrous
lärare

● Många elever mår dåligt p.g.a. 
stress och prestationsångest i dagens 
skola p.g.a. betygssystemet. Det görs 
inte rättvisa bedömningar alla gånger 
och många lärare sneglar alldeles för 
mycket på de nationella proven när de 
sätter sina betyg. De nationella proven 
ska vara en fingervisning för lärarna så 
de kan se vad som gått bra och vad som 
behöver förbättras för eleven. 

Lärarna ser inte alltid till helhetsbil-
den och det kan få konsekvenser som 
att eleverna får lägre betyg än vad de 
förtjänar. Det är ett luddigt och svår-
tolkat betygssystem som gör det svårt 
att hantera för lärarna. För eleverna 
innebär det att självförtroende naggas 
i kanten och de tappar lusten för att 
gå i skolan.  I en förlängning innebär 
det segregation och utanförskap.  Ett 
av skolans mål måste vara att eleverna 
känner sig motiverade och tycker att det 
är roligt att gå i skolan.

I maj 2021 gav politikerna skolverket 
i uppdrag att gå ut med en förfrågan om 
det fanns skolor som var intresserade av 

att delta i en försöksverksamhet vad det 
gäller betyg i åk 4. Sammanlagt anmäl-
de 26 skolor av 4800 skolor sitt intresse. 
Av dessa var 14 stycken från Internatio-
nella engelska skolan.  För att kunna se 
ett resultat av denna försöksverksamhet 
gick politikerna ut med att det skulle 
vara minst 100 skolor. Alltså kan man 
konstatera att intresset var svalt bland 
lärare och rektorer. Detta kan absolut 
inte ge svar på frågan om eleverna får 
bättre resultat för att man inför be-
tyg i åk 4. Här förstärks bilden av att 
friskolorna kanske ser möjligheten att 
ge sina elever högre betyg än vad de 
borde ha. Både ur elevsammansättning 
på skolorna och spridning geografisk 
blir det stora svårigheter att utläsa ett 
resultat som blir tillförlitligt. Skolan 
har blivit en värld full med stress och 
prestationsångest för våra barn/ungdo-
mar och personal och det blir inte bättre 
av att införa betyg för yngre elever. 
Deras självförtroende försämras och 
de tappar lusten för att gå i skolan. I en 
förlängning innebär det segregation och 

utanförskap.  Ett av skolans mål måste 
vara att eleverna känner sig motiverade 
och tycker att det är roligt att gå till 
skolan.

Vi vill ha en likvärdig statlig skola 
utan privata intressen där alla får sam-
ma förutsättningar till en bra skolgång 
och ett rättvist betygssystem oavsett var 
man bor. Vi vill ha en väl fungerande 
elevhälsa och resurser för de elever som 
är i behov av särskilt stöd. Vi vill också 
att personaltätheten ökar och att antalet 
elever i varje klass minskar. Eleverna 
ska också ha rätt till modersmålsunder-
visning och detta ska vara en rättighet 
redan på förskolenivå.  ■

Rätten till ett 
tryggt boende
Det är en mänsklig rättighet 
att ha tak över huvudet och att 
känna trygghet i sitt hem och 
närmiljö. 
Kommunen har ett stort an-
svar för att boendesituationen 
i staden är socialt hållbar och 
för att alla människor har en 
bostad. Allmännyttans viktigas-
te uppgift är att tillhandahålla 
hållbara, prisvärda bostäder för 
alla. Den nuvarande hyrespo-
licyn är exkluderande och bör 
därför rivas upp.

Stadsplaneringen ska genom-
syras av perspektivet att ens 
bostadskvarter inte ska avgöra 
livskvalitén. Vi vill därför i första 
hand satsa på stadsdelar med 
befintliga eftersatta boendemil-
jöer. Alla bostadsområden ska 
förändras respektive planeras 
så att integration och trygghet 
stimuleras och målet är att det 
ska vara blandade boendefor-
mer i alla bostadsområden.

En bostad kan vara en förut-
sättning för att komma ifrån 
missbruk eller psykisk ohälsa. 
En bostad är också a och o för 
våra barns trygghet och bästa 
möjliga studieförutsättningar. 
Vårt mål är att det i Landskrona 
inte ska finnas någon hemlös-
het.

Vänsterpartiet Landskrona 
vill:
• Se över Landskronahems 

ägardirektiv och att den nuva-
rande hyrespolicyn rivs upp.

• Rusta upp eftersatta bostads-
miljöer utan chockhöjning av 
hyran.

• Bryta bostadssegregation i 
kommunen.

• Bygga fler hyresrätter.
• Införa Bostad först – ett 

boende som förutsättning för 
att lyckas bryta utanförskap.

Skolvärlden och 
elevers mående
Betygssystemet i dagens skola leder till stress och prestationsångest. 
Privata intressen rubbar jämlikheten.  Vi kräver en likvärdig statlig skola 
där alla får samma förutsättningar till en bra skolgång.

Maja Anselius
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vi vet att försöken ledde till friskare liv 
och bättre verksamhet. Vänsterpartiet 
vill göra verklighet av kraven på en sex 

timmars arbetsdag med 
bibehållen lön. Under tre 
års tid ska staten betala 
för den på ett arbetsställe i 
varje kommun och region. 
Det kan ske inom barnom-

sorg eller äldrevård, men även på större 
arbetsplatser som sjukhus. Samtidigt bör 
staten utreda en arbetstidsförkortning för 
hela arbetsmarknaden.

Pension att leva på 
Välavlönad, heltidsarbetande och frisk. 
Så lyder koden för att få en pension att 
leva på. För en miljon pensionärer, varav 

åtta av tio är kvinnor, 
krävs däremot garanti-
tillägg för att få ekonomin 
att gå runt. Så ser Nordens 
mest ojämlika pensions-
system ut. Regeringens 

uppgörelse med Vänsterpartiet jämnar ut 
skillnaderna. I snitt får en miljon pensi-
onärer 750 kronor mer i månaden, den 
fattigaste hälften 1 000 kronor. I höger-

partiernas motförslag smetas extraslantar 
ut över alla pensionärer – även till hög- 
avlönade – medan många arbetare får ut 
under 50 procent av sin slutlön i pension. 
Vänsterpartiet vill höja pensionerna, inte 
pensionsåldern. En värdig ålderdom ska 
inte vara beroende av ett långt och friskt 
liv.

Trygg arbetsmarknad 
Med hjälp av fri arbetsinvandring dum-
par företagen lönerna, och med hjälp av 
Centerpartiet urholkar regeringen trygg-

heten på arbetsmarknaden. 
Vänsterpartiet kräver 
att all arbetskraft som 
arbetar i Sverige ska ha 
en lön man kan leva på, 
och en lag som skyddar 

mot godtyckliga uppsägningar. För detta 
krävs bland annat att olika myndigheter 
samverkar mot kriminella arbetsköpare, 
och fler – inte färre – trygga jobb. Det 
innebär nej till osäkra visstidsanställ-
ningar och hyvling, arbetsgivarnas försök 
att sänka antalet arbetstimmar utan att du 
får en krona i ersättning. ■

Arbetare och lägre tjänstemän drabbas värst när inflation och 
”finansiell oro” driver upp priserna. Men det är inte rimligt att 
de sämst ställda ska tömma fickorna för att rädda ett system 
som redan gynnar ett fåtal. Vänsterpolitik ger mer i plånboken 
för vanligt folk så att fler får det de har rätt till.

Fyra förslag  
som ger dig mer  
i plånboken
– för ett rättvist och solidariskt Sverige

Bort med karens- 
avdraget 
När pandemin drabbade oss slapp 
svenska folket karensavdrag vid sjukdom. 
Viruset var inte välkommet på jobbet. 

Nu är avdraget tillbaka. 
Under samma tid ökade 
de tio rikaste familjerna 
i Sverige sina förmögen-
heter med 371 miljarder 
kronor – bra att ha om 

man skulle bli lite krasslig. Vi övriga har 
att välja mellan lägre lön eller att smitta 
våra arbetskamrater när influensan slår 
till. Norge, Danmark och Finland prakti-
serar inte karensavdrag vid sjukdom. Den 
svenska regeringen har begravt frågan 
i en utredning som ska vara klar hösten 
2023. Vänsterpartiet vill avskaffa karens-
avdraget nu. 

Sex timmars arbetsdag 
är lösningen 
Det har gått ett halvt sekel sedan Sverige 
senast sänkte arbetstiden. Sedan dess har 
det endast gjorts tidsbegränsade försök 
att sänka arbetstiden ytterligare. Men 
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Vi stoppade  
marknadshyrorna
Trots att många hyresgäster 
redan hade svårt att klara 
ekonomin under coronapan-
demin 2021, ville regeringen 
och deras samarbetspartier 
ge bostadsföretagen rätt 
att höja hyrorna utan för-
handling. Det skulle innebära 
chockhöjda hyror. Vän-
sterpartiet var från början 
tydliga med att vårt stöd till 
regeringen hängde på att 
marknadshyror inte infördes. 
Vi stod vid vårt ord – och 
regeringen tvingades backa.

Vi förbättrade  
sjukförsäkringen
I förhandlingarna om höst-
budgeten 2021 fick Vänster-
partiet igenom de största 
förbättringarna i sjukförsäk-
ringen på ett årtionde. Ga-
rantinivån i sjukersättningen 
höjdes med tusen kronor 
och den extra skatt som den 
med sjukersättning betalat 
togs bort. Det blev enklare 
att få sjukpenning, även för 
den som inte orkar jobba 
fram till pensionsåldern. I 
vårt Sverige ska ingen läm-
nas efter.

Vi höjde  
pensionerna
I samband med statsminis-
teromröstningen hösten 
2021 ställde Vänsterpartiet 
ett krav på mer pengar i 
plånboken för de sämst 
ställda pensionärerna. 
Resultatet blev garanti-
tillägget, ett reformförslag 
som i slutänden ledde till att 
riksdagen beslutade om den 
största höjningen av pensio-
nerna i modern tid. Så visar 
vi respekt för dem som slitit 
ett helt liv.

Tre 
vänster-
segrar

Frågor om vår politik? Chatta med oss på Messenger 
eller besök vansterpartiet.se
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Fem 
saker 
Vänster-
partiet 
vill göra

1
Investeringspaket för klima-
tet. Vi måste bekämpa klimat-
förändringarna tillsammans. Vi 
vill se ett statligt investerings-
paket för klimatet på 700 mil-
jarder. Det skulle göra skillnad 
på riktigt – samtidigt som det 
skapar jobb och gör människ-
ors vardagsliv bättre när järnvä-
gar byggs ut och bostäder reno-
veras.

3
Höj pensionerna. Sveriges 
pensionärer har stått tillbaka 
länge nog. Vi höjer inkomst-
pensionerna för alla genom att 
använda de resurser som redan 
finns i pensionssystemet. Det 
ska kännas tryggt att bli äldre i 
Sverige.

2
Avskaffa karensavdraget. 
Karensavdraget slår hårt mot 
vanliga människors ekonomi. 
Det innebär också att många 
går till jobbet sjuka och smittar 
andra. Pandemin visar tydligt 
varför karensavdraget måste 
tas bort.

4
Ta tillbaka kontrollen över  
välfärden. Marknadsexperi-
mentens tid är över. Varje krona 
som går till skolan ska stanna 
i klassrummet, inte plockas ut 
som vinst av ägarna. Vård ska 
ges efter behov och ingen ska 
kunna smita före i kön.

5
Bygg hela Sverige starkare. 
I dag är stora delar av Sverige 
bortglömt av politiken: lands-
bygden, storstädernas förorter, 
bruksorter. Vi föreslår investe-
ringar som ger jobb och fram-
tidshopp. Du ska ha tillgång till 
en fungerande välfärd oavsett 
var du bor.

Ett starkare  
samhälle ger tryggare 
människor

De senaste trettio åren har det svenska 
samhället blivit svagare. Det märks på 
nedlagda sjukhus och skolor, det märks 
på pensioner och sjukförsäkringar som 
inte räcker till, det märks när nyheterna 
rapporterar om en ny skjutning. Vänster-
partiets partiledare Nooshi Dadgostar 
tänker bygga det starkt igen.

att välfärden ska bli sämre hela tiden, det 
beror helt på politiska beslut. Vi måste 
ta tillbaka kontrollen över skola, vård, 
omsorg och infrastruktur. Det fungerar 
inte att ge mindre och mindre pengar till 
verksamheter som dessutom ska ge en 
allt större andel av de pengarna till pri-
vata bolagsvinster. Det har slagit sönder 
välfärden och skapat otrygghet.

Vad gör en sådan otrygghet med 
ett samhälle?
– När människor ser politiker lova att allt 
ska bli bättre, samtidigt som saker hela 
tiden tas ifrån dem, då försvinner hoppet 
och tron på att politiken ska bygga ett 
starkare Sverige.
 Jag tror att många har en känsla av 
att de inte räknas längre, att politikerna 
glömt bort dem. Men vi behöver hela 
Sverige, vi behöver levande industribyg-
der och ett inhemskt jordbruk lika mycket 
som vi behöver våra storstäder. Stora 
delar av vårt välstånd produceras utanför 
städerna, det måste de få tillbaka i en 
välfärd som fungerar också där.

Hur tänker du att Vänsterpartiet 
ska återuppbygga ett starkt  
samhälle? 
– Det senaste året har vi fått igenom en 
rad reformer som har handlat om att göra 
livet enklare och tryggare för vanligt 
folk. Vi stoppade marknadshyrorna så att 
Sveriges tre miljoner hyresgäster skulle 
slippa hyreshöjningar på femtio procent. 
Vi tvingade in en förbättrad sjukförsäk-
ring i regeringens budget. Det betyder att 
den som är sjukskriven kan räkna med 
upp till 2 000 kronor extra varje månad. 
Vi satte pensionerna på agendan igen när 
vi förhandlade fram garantitillägget. Nu 
kan Sveriges pensionärer se fram mot en 
riktig pensionshöjning, inte bara några 
tior, för första gången på riktigt länge. 
Det som nu behöver göras är ganska 
självklart. Se till att våra skattepengar 
går till en trygg och bra skolgång för alla 

● – När jag växte upp fanns det ett sam-
hälle att falla tillbaka på. Mina föräldrar 
kom hit som flyktingar och fick jobb 
inom vården. Vi hade ont om pengar, men 
vi behövde aldrig känna oss otrygga. Vi 
kunde lita på Sverige, det tror jag inte 
att alla känner att de kan idag, berättar 
Nooshi. 

Men vad är det som har hänt,  
vad är annorlunda nu?
– Det som har hänt är att politiken sålt 
ut välfärden och tryggheten till mark-
naden och stora koncerner. Den där 
grundtryggheten som den starka svenska 

välfärden gav är borta. Skolorna drivs 
för att tjäna pengar istället för att ge 
utbildning. Vården har man privatiserat, 
sålt ut och underfinansierat, så att mindre 
och mindre pengar finns till läkare och 
undersköterskor. Skulle vi bli sjuka eller 
arbetslösa kan vi inte vara säkra på att 
ersättningen går att leva på. För många 
äldre, speciellt för många kvinnor, räcker 
pensionen knappt till mat och hyra och 
absolut inte till en julklapp åt barnbarnen. 
Utanför städerna har nedmonteringen gått 
ännu snabbare, folk har långt till sjuk-
hus, till skolor, till polisen om det skulle 
hända något. Det är inte någon naturlag 

Sveriges barn, 
istället för vin-
ster i utländska 
investeringsbolag. 
Investera i ener-
giförsörjningen. Ta 
tillbaka kontrollen över 
vård och omsorg. 

Men säger inte alla partier att 
de vill förbättra för folk?
– Jo, så är det så klart. Men tittar man 
på vad de andra partierna faktiskt har 
åstadkommit så fattar man ganska fort 
hur mycket det är värt. I tjugo år minst 
har alla partier lovat mer pengar åt de 
fattigaste pensionärerna, men ingenting 
hände innan vi tvingade fram det.  Soci-
aldemokraterna har pratat om att stoppa 
marknadsskolan i tio år och inget har 
hänt. De har lovat klimatsatsningar, de 
har lovat jobb, men ingenting har hänt. 
De flyr från sitt ansvar och väljer att 
överlåta makt och ansvar till marknaden. 
Men det är vi politiker som har makten 
att förändra saker, och den måste vi våga 
använda. Där har du skillnaden mellan 
Vänsterpartiet och andra partier; vi vill ta 
ansvar, vi vill visa vägen framåt, vi vågar 
investera. De andra verkar nöjda med att 
bara åka med dit marknaden styr. 

All politik just nu utspelar sig i 
skuggan av klimathotet. Hur vill 
Vänsterpartiet ta itu med det?
– Jag vill att Sverige ska bli ett före-
gångsland i klimatarbetet. Det betyder att 
vi ska sänka våra egna utsläpp, men det 
betyder också att vi ska gå före och visa 
resten av världen hur en grön omställning 
går till. Vi ska satsa på järnvägarna och 
på en bättre kollektivtrafik som fungerar 
över hela landet. Industrin ska gå över 
till eldrift så att utsläppen sänks. Man 
ska inte glömma att en klimatomställ-
ning också betyder nya jobb. Jag har åkt 
landet runt och besökt vår basindustri, 
och där har det sällan funnits så mycket 

framtidshopp 
som nu. Allt 
fossilfritt stål 

och klimatsmart 
betong vi ska 

exportera, alla nya 
batterifabriker och 

vätgasanläggningar, det 
kommer att betyda massor 

av nya, välbetalda industrijobb där 
de behövs som allra mest. Det har varit 
för mycket fokus på vad vi som individer 
och konsumenter ska göra. Det är ännu 
ett exempel på brist på politiskt ansvar. 
Att säga att du ska plastbanta, när det i 
själva verket inte spelar någon roll om 
inte staten också gör enorma investe-
ringar samtidigt. Det är därför vi har 
föreslagit ett rekordstort paket på 700 
miljarder som ska gå direkt till satsningar 
på den gröna industrin och på infrastruk-
tur. 

Du tror starkt på politikens  
möjlighet att förändra?
– Ja, det gör jag verkligen, jag har upp-
levt det själv. I trettio år nu så har både 
Socialdemokraterna och högerpartierna 
fattat beslut som har förändrat Sverige 
till det sämre. De har reat ut vår väl-
färd till riskkapitalister, låtit vården och 
skolan förfalla, tillåtit bostadsbrist och 
segregation. Det värsta är att det verkar 
som att många människor har tappat 
tron på att saker kan vända till det bättre, 
kanske till och med tappat framtidstron 
lite grann. Men precis som man kan fatta 
politiska beslut som gör samhället sämre 
så kan rätt politik göra Sverige bättre 
igen. Jag är helt övertygad om att vi kan 
återuppbygga ett starkt samhälle, bara vi 
politiker vågar göra investeringarna och 
reformerna som krävs. På artonhundra-
talet fanns det inget Folkhemssverige, vi 
fick bygga ett. Vi kan göra det igen, och 
det ska vi också.

Text: Martin Thåström

Stora delar av vårt  
välstånd produceras 
utanför städerna,  
det måste de få till-
baka i en välfärd som 
fungerar också där.

tre politiska 
förslag

1. Ta tillbaka kontrollen över 
vård, skola, omsorg och 
infrastruktur

2. 700 miljarder för en 
klimatomställning av den 
svenska industrin

3. Välfärd som fungerar 
i hela Sverige, inte bara i 
storstäder
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Pandemin visade på bristerna i välfärden. Vänsterpartiet vill 
bygga samhället starkt igen.
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Fem 
saker 
Vänster-
partiet 
vill göra

1
Investeringspaket för klima-
tet. Vi måste bekämpa klimat-
förändringarna tillsammans. Vi 
vill se ett statligt investerings-
paket för klimatet på 700 mil-
jarder. Det skulle göra skillnad 
på riktigt – samtidigt som det 
skapar jobb och gör människ-
ors vardagsliv bättre när järnvä-
gar byggs ut och bostäder reno-
veras.

3
Höj pensionerna. Sveriges 
pensionärer har stått tillbaka 
länge nog. Vi höjer inkomst-
pensionerna för alla genom att 
använda de resurser som redan 
finns i pensionssystemet. Det 
ska kännas tryggt att bli äldre i 
Sverige.

2
Avskaffa karensavdraget. 
Karensavdraget slår hårt mot 
vanliga människors ekonomi. 
Det innebär också att många 
går till jobbet sjuka och smittar 
andra. Pandemin visar tydligt 
varför karensavdraget måste 
tas bort.

4
Ta tillbaka kontrollen över  
välfärden. Marknadsexperi-
mentens tid är över. Varje krona 
som går till skolan ska stanna 
i klassrummet, inte plockas ut 
som vinst av ägarna. Vård ska 
ges efter behov och ingen ska 
kunna smita före i kön.

5
Bygg hela Sverige starkare. 
I dag är stora delar av Sverige 
bortglömt av politiken: lands-
bygden, storstädernas förorter, 
bruksorter. Vi föreslår investe-
ringar som ger jobb och fram-
tidshopp. Du ska ha tillgång till 
en fungerande välfärd oavsett 
var du bor.

Ett starkare  
samhälle ger tryggare 
människor

De senaste trettio åren har det svenska 
samhället blivit svagare. Det märks på 
nedlagda sjukhus och skolor, det märks 
på pensioner och sjukförsäkringar som 
inte räcker till, det märks när nyheterna 
rapporterar om en ny skjutning. Vänster-
partiets partiledare Nooshi Dadgostar 
tänker bygga det starkt igen.

att välfärden ska bli sämre hela tiden, det 
beror helt på politiska beslut. Vi måste 
ta tillbaka kontrollen över skola, vård, 
omsorg och infrastruktur. Det fungerar 
inte att ge mindre och mindre pengar till 
verksamheter som dessutom ska ge en 
allt större andel av de pengarna till pri-
vata bolagsvinster. Det har slagit sönder 
välfärden och skapat otrygghet.

Vad gör en sådan otrygghet med 
ett samhälle?
– När människor ser politiker lova att allt 
ska bli bättre, samtidigt som saker hela 
tiden tas ifrån dem, då försvinner hoppet 
och tron på att politiken ska bygga ett 
starkare Sverige.
 Jag tror att många har en känsla av 
att de inte räknas längre, att politikerna 
glömt bort dem. Men vi behöver hela 
Sverige, vi behöver levande industribyg-
der och ett inhemskt jordbruk lika mycket 
som vi behöver våra storstäder. Stora 
delar av vårt välstånd produceras utanför 
städerna, det måste de få tillbaka i en 
välfärd som fungerar också där.

Hur tänker du att Vänsterpartiet 
ska återuppbygga ett starkt  
samhälle? 
– Det senaste året har vi fått igenom en 
rad reformer som har handlat om att göra 
livet enklare och tryggare för vanligt 
folk. Vi stoppade marknadshyrorna så att 
Sveriges tre miljoner hyresgäster skulle 
slippa hyreshöjningar på femtio procent. 
Vi tvingade in en förbättrad sjukförsäk-
ring i regeringens budget. Det betyder att 
den som är sjukskriven kan räkna med 
upp till 2 000 kronor extra varje månad. 
Vi satte pensionerna på agendan igen när 
vi förhandlade fram garantitillägget. Nu 
kan Sveriges pensionärer se fram mot en 
riktig pensionshöjning, inte bara några 
tior, för första gången på riktigt länge. 
Det som nu behöver göras är ganska 
självklart. Se till att våra skattepengar 
går till en trygg och bra skolgång för alla 

● – När jag växte upp fanns det ett sam-
hälle att falla tillbaka på. Mina föräldrar 
kom hit som flyktingar och fick jobb 
inom vården. Vi hade ont om pengar, men 
vi behövde aldrig känna oss otrygga. Vi 
kunde lita på Sverige, det tror jag inte 
att alla känner att de kan idag, berättar 
Nooshi. 

Men vad är det som har hänt,  
vad är annorlunda nu?
– Det som har hänt är att politiken sålt 
ut välfärden och tryggheten till mark-
naden och stora koncerner. Den där 
grundtryggheten som den starka svenska 

välfärden gav är borta. Skolorna drivs 
för att tjäna pengar istället för att ge 
utbildning. Vården har man privatiserat, 
sålt ut och underfinansierat, så att mindre 
och mindre pengar finns till läkare och 
undersköterskor. Skulle vi bli sjuka eller 
arbetslösa kan vi inte vara säkra på att 
ersättningen går att leva på. För många 
äldre, speciellt för många kvinnor, räcker 
pensionen knappt till mat och hyra och 
absolut inte till en julklapp åt barnbarnen. 
Utanför städerna har nedmonteringen gått 
ännu snabbare, folk har långt till sjuk-
hus, till skolor, till polisen om det skulle 
hända något. Det är inte någon naturlag 

Sveriges barn, 
istället för vin-
ster i utländska 
investeringsbolag. 
Investera i ener-
giförsörjningen. Ta 
tillbaka kontrollen över 
vård och omsorg. 

Men säger inte alla partier att 
de vill förbättra för folk?
– Jo, så är det så klart. Men tittar man 
på vad de andra partierna faktiskt har 
åstadkommit så fattar man ganska fort 
hur mycket det är värt. I tjugo år minst 
har alla partier lovat mer pengar åt de 
fattigaste pensionärerna, men ingenting 
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aldemokraterna har pratat om att stoppa 
marknadsskolan i tio år och inget har 
hänt. De har lovat klimatsatsningar, de 
har lovat jobb, men ingenting har hänt. 
De flyr från sitt ansvar och väljer att 
överlåta makt och ansvar till marknaden. 
Men det är vi politiker som har makten 
att förändra saker, och den måste vi våga 
använda. Där har du skillnaden mellan 
Vänsterpartiet och andra partier; vi vill ta 
ansvar, vi vill visa vägen framåt, vi vågar 
investera. De andra verkar nöjda med att 
bara åka med dit marknaden styr. 

All politik just nu utspelar sig i 
skuggan av klimathotet. Hur vill 
Vänsterpartiet ta itu med det?
– Jag vill att Sverige ska bli ett före-
gångsland i klimatarbetet. Det betyder att 
vi ska sänka våra egna utsläpp, men det 
betyder också att vi ska gå före och visa 
resten av världen hur en grön omställning 
går till. Vi ska satsa på järnvägarna och 
på en bättre kollektivtrafik som fungerar 
över hela landet. Industrin ska gå över 
till eldrift så att utsläppen sänks. Man 
ska inte glömma att en klimatomställ-
ning också betyder nya jobb. Jag har åkt 
landet runt och besökt vår basindustri, 
och där har det sällan funnits så mycket 
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betong vi ska 

exportera, alla nya 
batterifabriker och 

vätgasanläggningar, det 
kommer att betyda massor 

av nya, välbetalda industrijobb där 
de behövs som allra mest. Det har varit 
för mycket fokus på vad vi som individer 
och konsumenter ska göra. Det är ännu 
ett exempel på brist på politiskt ansvar. 
Att säga att du ska plastbanta, när det i 
själva verket inte spelar någon roll om 
inte staten också gör enorma investe-
ringar samtidigt. Det är därför vi har 
föreslagit ett rekordstort paket på 700 
miljarder som ska gå direkt till satsningar 
på den gröna industrin och på infrastruk-
tur. 

Du tror starkt på politikens  
möjlighet att förändra?
– Ja, det gör jag verkligen, jag har upp-
levt det själv. I trettio år nu så har både 
Socialdemokraterna och högerpartierna 
fattat beslut som har förändrat Sverige 
till det sämre. De har reat ut vår väl-
färd till riskkapitalister, låtit vården och 
skolan förfalla, tillåtit bostadsbrist och 
segregation. Det värsta är att det verkar 
som att många människor har tappat 
tron på att saker kan vända till det bättre, 
kanske till och med tappat framtidstron 
lite grann. Men precis som man kan fatta 
politiska beslut som gör samhället sämre 
så kan rätt politik göra Sverige bättre 
igen. Jag är helt övertygad om att vi kan 
återuppbygga ett starkt samhälle, bara vi 
politiker vågar göra investeringarna och 
reformerna som krävs. På artonhundra-
talet fanns det inget Folkhemssverige, vi 
fick bygga ett. Vi kan göra det igen, och 
det ska vi också.

Text: Martin Thåström
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KANDIDATER VALET 2022

Varför kandiderar 
du till valet?

David Bergström
Jag kandiderar för att jag känner 
ett samhällsansvar att uppmärk-
samma Landskronas problem 
och att finna lösningar till dem. 
Att bistå våra barn med en bra 
utbildning formad av stabilitet 
och kunskapsinlärning. Att se 
till att våra äldre prioriteras före 
vinstintressen och effektivi-
seringskrav. Att återigen sätta 
medborgarna i fokus. Jag vill inte 
att Landskronas medborgare 
ska behöva oroa sig över sina 
barns utbildning eller sina äldres 
omsorg, man ska känna sig 
trygg. Det är kommunens ansvar 
att förse sina medborgare med 
en bra välfärd. 

Landskrona kommun skall 
även kunna förse sina med-
borgare med ett hem oavsett 
livssituation, det har man möjlig-
heter till med Landskronahem, 
att utveckla en inkluderande 
hyrespolicy som finns till för alla 
kommunens invånare. Det är inte 
svårt, man behöver bara kunna 
finansiera det, investera i invån-
arnas framtid. Så får man tillbaka 
på det, man undviker långsiktiga 
samhällsproblem om man bara 
tar hand om varandra. 

Därför kandiderar jag, för att 
jag vill se på Landskrona som 
en kommun där vi tar hand om 
varandra, kommun som invånare 
och där vi räcker varandra en 
hand när det behövs. 

En likvärdig 
utbildning och 
fritid för våra 
barn och unga

I Landskrona kom-
mun finns barn som 
lever i fattigdom. 
Det är oacceptabelt. 
Kommunen behöver 
överbrygga såväl 
ekonomiska som so-
ciala hinder för delak-
tighet i samhället. 
Förskolan och skolan har en 
mycket viktig uppgift och därför 
är det viktigt att alla skolor har de 
resurser och förutsättningar som 
behövs. Viktiga förutsättningar för 
en bra och trygg skolgång är: små 
barngrupper, rätten till läromedel, 
kontinuitet bland pedagoger och 
tillgång till elevvårdsteam. 

Vi måste motverka segregation 
och öka inkluderingen så att alla 
barn och ungdomar ges möjlighet 
till bra och meningsfulla fritidsak-
tiviteter, oavsett ekonomiska 
förutsättningar och var de bor i 
kommunen. Detta blir särskilt 
utmanande när fysiska möten inte 
är möjliga eller lämpliga.

Vänsterpartiet Landskrona 
vill:
• Aktivt motverka barnfattigdom
• Öka personaltätheten och mins-

ka personalomsättningen
• Minska gruppstorlekarna både i 

förskola och skola
• Möjliggöra för avgiftsfria och 

meningsfulla fritidsaktiviteter 
för ungdomar i hela kommunen

Peter Schrewelius
En av anledningarna till att 
jag kandiderar är att jag 
strävar efter en jämlik be-
handling av stadens alla in-
vånare oavsett vem man är, 
och en av de viktigaste och 
mest grundläggande saker-
na för att uppnå det är att 
föra en bostadspolitik som 
gynnar alla. Vi alla ska kunna 
känna att vi har möjligheten 
att välja var vi vill bo oavsett 
om det är med havsutsikt el-
ler inte. Var man bor ska inte 
dikteras av ens ekonomiska 
förutsättningar. En lösning 
på det är att bygga fler 
hyresrätter, och bygga dem 
likvärdigt. Att försöka göra 
slut på bostadssegregatio-
nen och bygga en stad som 
välkomnar alla, i alla stads-
delar. Hur ska en stad kunna 
utvecklas om man främst 
satsar på bostäder de flesta 
inte har råd att bo i?

Amanda Castro Ulen
När jag flyttade från en stor-
stad till Landskrona kände jag 
att här kan jag faktiskt vara 
med och göra skillnad. I en 
stor stad är det lätt att känna 
sig obetydlig. Sen jag kom till 
Landskrona har jag blivit så 
oerhört förtjust i staden, och 
det känns naturligt för mig att 
vilja vara med och göra stället 
jag bor på till en så bra plats 
som möjligt.

Politik har alltid varit närva-
rande i mitt liv, jag växte upp 
med en pappa som kom direkt 
från det USA-stödda inbör-
deskriget i El Salvador, och en 
mamma som var aktiv inom 
Linje 3-rörelsen i kärnkraftsfrå-
gan och olika kvinnofrågor. Un-
der tonåren tändes små gnis-
tor i mig, varje rasistiskt hån, 
sexistiskt skämt eller hbtq-fo-
biskt hot jag eller min familj och 
vänner fick utstå blev till slut till 
en eld i mig. En eld som driver 
mig till att försöka förändra alla 
orättvisor jag kan. Jag har alltid 
varit enig med uttrycket “det 
personliga är politiskt” och tror 
att mina personliga erfarenhet-
er som kvinna, som autistisk, 
som hbtq-person, som dotter 
till en invandrare är min styrka 
i att representera andra som, 
liksom jag, mer sällan ser sina 
egna grupper representerade.
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6 miljarder
6 miljarder fick de som har det bäst 
ställt dela på i RUT-avdrag 2020. 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 
13 500 undersköterskor i äldre-
omsorgen eller 10 500 lärare i våra 
grundskolor.

6 miljarder
6 miljarder fick de som har det bäst 
ställt dela på i RUT-avdrag 2020. 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 
13 500 undersköterskor i äldre-
omsorgen eller 10 500 lärare i våra 
grundskolor.

● 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 effek-
tivisera, 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 konkur-
rensutsättning 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 indus-
triföretag 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 

– 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 Sveriges  
kommuner och regioner (SKR) Emil Broberg.

Trettio år av  
experimenterande  
blev en katastrof för 
vård och omsorg

minsta möjliga kostnad för personal, 
mediciner, skyddsutrustning och andra 
delar inom välfärden har vi slimmat 
verksamheten så mycket att den knappt 
håller ihop. Detta gällde även före pan-
demin. 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 efter-
levs 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 samhäl-
let. Samtidigt som välfärden urholkas på 
grund av resursbrist. Detta är inte heller 
någon slump. Högerpartierna och social-
demokraterna 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 skatte-
paradis 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.

”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.”

 
KRÖNIKA

Rädda sjuk-
vården!
Sverige erbjuder på många sätt 
en sjukvård i absolut världs-
klass. Men de senaste årens 
pandemi har tydligt visat på 
vilka enorma brister det finns. 
Ingen har väl missat rubrikerna 
om kris i sjukvården, brist på 
vårdplatser och om hur sjuk-
vårdspersonal larmar om en 
katastrofal arbetsmiljö.
 Det är ingen slump att det 
ser ut såhär. Det är resultatet 
av medvetna politiska beslut. 
Under trettio år har politiker 
privatiserat och skurit ner vår 
sjukvård. Personalen har de 
behandlat som maskiner.
 Alla vi som har behov av sjuk-
vård har fått längre vårdköer, 
nätläkare som inte kan hjälpa 
oss och ökade klyftor i hälsa.
 Det är inte så vi ska ha det! 
Det är dags att ta tillbaka 
kontrollen över den svenska 
sjukvården. Ska vi få en sjuk-
vård som fungerar så krävs det 
politiskt ansvarstagande och att 
någon säger ifrån.
 Det är dags att avskaffa 
marknadsexperimenten och 
se till att vården får de resur-
ser som den behöver. Nu är 
det dags att rädda vården från 
nedskärningar och marknads-
experiment!

Karin Rågsjö,
Vårdpolitisk talesperson och 

riksdagsledamot Vänsterpartiet

jämlik vård  
för alla!
1. Sverige behöver fler  
vårdplatser

2. Sjuksköterskor ska ha  
en bra arbetsmiljö

3. Stoppa marknadsvården – 
vården är till för människorna
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Så många pensionärer får upp 
till 1000 kr mer i månaden med 
“Nooshitillägget”, Vänsterpartiets 
höjning av garantipensionen.Över 1 miljon

Marknaden skapar 
inte bostad åt alla

● Det säger Sandro Scocco, chefs-
ekonom hos Vänsterpartiet med ett förflu-
tet som bland annat LO-ekonom.
 – Alla är i teorin överens om rätten till 
en bostad. Men detta har förminskats till 
ett problem för den enskilde individen, 
kombinerat med rena låtsaslösningar, 
säger han.
 När unga har svårt att hitta en bostad 
uppfinner man nya marknadslösningar – 
som driver upp skuldsättningen ytterli-
gare. När bostadskön växer finns inget att 
fördela – annat än till dem som är hyfsat 
välbärgade.
 – Det räcker inte att bygga lägenheter 
för fyrahundra om ettusen människor 
behöver bostad. 

Marknaden fördelar en 
bristvara 
Medborgarna blir fler men byggandet 
håller inte takten. Höga hyror utestänger 
människor med lägre inkomster från det 
som ändå byggs.

 – Man löser inte det grundläggande 
problemet, nämligen att bygga bort bris-
ten, säger Sandro Scocco.
 Beräkningar visar att de bör byggas 
600 000 nya lägenheter de närmaste tio 
åren. För den som har råd finns ingen kö. 
Äganderätten trumfar boenderätten. Och 
själva idén om ägandet driver opinionen 
åt höger, tror Sandro Scocco.
 – Det är säkert ett av skälen till att 
borgerliga politiker förespråkar ägarfor-
men. Liksom deras absurda påstående att 

marknadshyror skulle lösa bostadskrisen 
för låg- och medelinkomsttagare.

Skuldsättning
Det är särskilt svårbegripligt, menar 
han, att ytterligare stimulera skuldsätt-
ning. Ombildningar till bostadsrätter och 
nyproduktion av nya, dyra gör tvärtom att 
den andel som har råd hela tiden minskar.
 – Vi behöver en politik som gynnar en 
kraftig utbyggnad med allt från nationella 
och regionala byggplaner till billigare 
kommunal tomtmark åt hyresrätter som 
inte får privatiseras till bostadsrätter.

462 000 trångbodda  
hushåll
–Trångboddheten ökar och många har 
inte ens råd att flytta in i de nya husen, 
påpekar Momodou Jallow, Vänster- 
partiets bostadspolitiska talesperson.
 Pandemin och inflationen spär på 
bekymren. Borttagna statliga subventio-
ner försenar klimat-
omställning och 
nybyggande. 
Ungdomar 
har inte råd 
att flytta 
hemifrån.
 – Men 
bostaden är 
ingen han-
delsvara. Den är en 
del av välfärden precis som skola, vård 
och omsorg, säger Momodou Jallow.

Text: Per Längby
Foto: Agnes Stuber

Sverige måste återgå till en social bostads-
politik och vända marknaden ryggen, anser 
Sandro Scocco.

Den sociala bostadspolitiken 
utformades för att garan-
tera alla en bostad de hade 
råd att bo i. I våra dagar har 
marknaden tagit över.
 – Det är en av nyliberalis-
mens största framgångar. 
Men rätten till en god bostad 
är en politisk fråga som stat 
och kommuner måste ta 
ansvar för.

Varför bråkar Tantpatrullen 
om pensionerna, Birgitta 
Sevefjord?
– Därför att vi har ett orätt-
färdigt pensionssystem som 
måste skrotas. Dagens pen-
sionssystem skapades i slutet 
på 90-talet. Tidigare låg de 
bästa femton åren till grund 
för pensionen. I dag gäller alla 
arbetade år.
 – Detta missgynnar fram-
för allt kvinnorna, som har en 
lägre lön för de jobb de utfört, 
och inget alls för sitt obetalda 
arbete i hemmet, säger Birgitta 
Sevefjord.

Hur har det kunnat bli så här? 
– Allt ansvar läggs numera  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. ■

Två frågor till
Birgitta Sevefjord
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att finansiera klubbens elitsatsning. Alla 
– ”hela Malmö” – skulle omfattas. Sedan 
dess har mycket förändras.
 – I dag betyder Helamalmö solidaritet. 
Hela staden måste bidra. Vi lever i en  
av landets mest ojämlika städer, och 
måste hitta sätt att fördela de rikedomar 
som finns.

Den heliga ilskan
Ilskan är den bästa drivkraften, säger 
Nicolas. Den heliga ilskan mot ojämlika 
uppväxtförhållanden, i konkurrens med 
andra som haft det bättre förspänt från 

  ● – Men vårt arbete är inte annorlunda 
än det som folkrörelserna gjorde en 
gång, säger Nicolas Lunabba, gammal 
elitspelare i basketklubben Malbas och en 
av dem som tog initiativ till det sociala 
arbetet i malmöstadsdelen Nydala.
 Då, för tjugo år sedan, handlade det om 

födseln. En ilska som är konstruktiv och 
bygger självförtroende.
 – Det är en rättmätig politisk vrede. 
Ilskan måste erkännas, men vi bygger 
också en gemenskap kring evenemang 
och fritidsaktiviteter och tillfredsställer 
grundläggande behov som frukost, berät-
tar Nicolas Lunabba.

Samarbete om gym
Eller som samarbetet med 24/Seven som 
byggt ett nytt gym i Nydala helt efter 
Helamalmös och ungdomarnas önskemål.
 Med sin metod är Helamalmö kanske 

det hittills 
enda kon-
kreta svaret 
på det som fors-
karsamhället på många 
håll rekommenderar: kunskapsallianser 
mellan medborgarna, forskarna, de lokala 
företagen och institutionerna. 
 – Det stämmer precis! säger Nicolas 
Lunabba. Det behövs sociala investe-
ringar i de parallellsamhällen vi jobbar i, 
och det är de boendes uttalade behov som 
ska styra.

Per Längby

Förortens potential – ta vara på  
de starka krafterna
Vänta inte på dem som inget gör. 
Ta saken i egna händer! Med hjälp 
av andra går det att bryta sig ur 
sitt sociala utanförskap.
 Föreningen Helamalmö kan fung-
era som modell för hela Sverige.

FO
TO

G
RA

F:
 JE

SPER KLEMEDSSON SOTOMAYOR

● För mig är 30 timmars arbetsvecka 
både en dröm och ett konkret politiskt 
förslag som jag kämpar för att få igenom 
i Region Skåne och i Sverige. Det är en 
dröm, för att det hade varit så underbart 
att få mer tid för återhämtning och för 
nära och kära. Men det är också en kon-
kret politisk åtgärd som vi vet ger effekt 
här och nu. För arbetstidsförkortning 
finns på flera håll runt om i sjukvården 
och i andra branscher i Sverige. Det fung-
erar strålande bra. I operationsverksam-
heter leder det till att personalen är nöjd 

med sin arbetsmiljö, och för patienterna 
märks det i att köerna faktiskt har blivit 
kortare. Fler hinner få en operationstid.

I sjukvården i Skåne idag vittnar 
många om en alldeles för slitsam arbets-
miljö. Jag kandiderar till regionfullmäk-
tige för att jag vill kämpa för att Vänster-
partiets personalpolitik ska få genomslag. 
Det är inte värdigt att personal säger upp 
sig för att de inte orkar. Det är inte ok att 
övertidsberget för personalen på sjukhu-
sen fortsätter växa. Det drabbar dem och 
det drabbar patienterna.

Idag betalar kvinnor i välfärden sin 
arbetstidsförkortning själva. De får lägre 
lön och lägre pension, för att orka. Sam-
hället kan mycket mer och bättre än så 
här. Vänsterpartiet har den konkreta po-
litiken för hur vi kan förstärka välfärden, 
förkorta arbetstiden och bygga en jämlik 
framtid.  ■

 

Angelica Svensson
förstanamn till regionen  
för Vänsterpartiet

En jämlik välfärd för alla – 
mer tid för varandra

Snart är det val och vallöftena 
avlöser varandra i tidningar 
och i TV. Men ibland måste 
man ge sig själv tillåtelse att 
drömma och fundera på hur 
man skulle vilja att livet såg ut. 
Jag vill se ett samhälle där vi 
har tid och ork att bry oss om 
varandra och vår närmiljö. Där 
stressen minskar.
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