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Vänstern i Älvsjö/Fruängen  
 är en del av 

skriftserien Folkviljan.Vänstern 
i Älvsjö/Fruängen

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

SID 7

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

SID 4

Återta skolan
Sluta experimentera med 
våra barn, avskaffa mark-
nadsskolan. Vinstintresset 
i skolan har bara gynnat 
ägarna som pumpar ut mil-
jardbelopp som istället borde 
investeras i skolan och våra 
barns framtid.

SID 5
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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

Tillsammans  
för allas  
välfärd
Sida 8 När vi efter flera år av pan-

demi 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 demokratiakti-
vister och kritiker av hans 
reaktionära och national-
konservativa 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 flyk-
tingar.
 Den klassiska parollen 
Alla folks frihet – hela värl-
dens fred är uppfordrande. 
Freden är allas vårt ansvar 
oavsett om kriget rasar i 
Europa eller på andra plat-
ser i världen. Organisera dig 
för freden tillsammans med 
oss i Vänsterpartiet.

Alla folks 
frihet – hela 
världens 
fred

vansterpartiet.se/ 
blimedlem
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● Kolla på sjuk- och socialförsäkringarna. Hö-
gern började och Socialdemokraterna fortsatte att 
försämra dessa. Samhällskontraktet har varit upp-
luckrat – den som blivit sjuk har inte kunnat räkna 
med att få det stöd den behöver. Försäkringskas-
san utförsäkrar personer som inte har möjlighet 
att återgå till arbete, med enorma konsekvenser 
för enskilda och närstående. Nu blir det vändning 
på detta. Vänsterpartiet har drivit igenom högre 
ersättningar och lättnader för utförsäkrade.

Kolla på pensionerna. För att släppa fram Mag-
dalena Andersson som statsminister drev Vän-
sterpartiet igenom mer pengar för den fattigaste 
miljonen pensionärer. Genom garantitillägget, som 
betalas ut helt automatiskt från och med augusti i 
år, blir det ett tillskott på i genomsnitt 750 kronor i 
månaden skattefritt. Förutsättningen är att högern 
och Sverigedemokraterna inte stoppar förslaget i 
riksdagen.

Eller marknadshyrorna. När regeringen förra 
sommaren drev förslag om att införa marknadshy-
ror i nyproduktion, vilket på sikt skulle innebära 
kraftigt höjda hyror för alla hyresgäster, drog 
Vänsterpartiet undan sitt stöd för regeringen och 

drev igenom att förslaget skulle skrotas. Sveriges 
hyresgäster kan vara lugna. Det blir inga mark-
nadshyror. När högern och Socialdemokraterna 
försämrar eller låter bli att göra något åt problemen 
är det Vänsterpartiet som kliver in, styr upp och 
driver igenom reformer som ökar både jämlikheten 
och tryggheten, och bidrar till att återupprätta tillit 
till de system vi räknar med ska finnas där när vi 
behöver dem.

Även lokalt i närområdet spelar Vänsterpartiet 
en viktig roll. Högern i Stockholm, med stöd av 
Miljöpartiet, skär ner på välfärden med cirka två 
procent varje år. Det sker automatiskt i form av ett 
löpande krav på ”effektivisering” och betyder färre 
förskollärare per barn i förskolan, färre kollegor 
för äldreomsorgens personal, och färre som kan 
hjälpa personer med social problematik.
Nu försvinner statens ekonomiska pandemistöd 
och välfärdsverksamheterna ska åter utsättas för 
dessa ”effektiviseringar”. Vänsterpartiet kommer 
göra allt vi kan för att minska nedskärningarna. 
Men i opposition är det svårt att nå hela vägen 
fram. Värna välfärden – Rösta på Vänsterpartiet i 
september!  ■

Det är vänstern 
som gör jobbet

LEDARE

Här finns vi.
Hör av dig!

Vänsterpartiet Älvsjö-Fruängen
Telefon: 
076-188 18 35

E-post: 
vansterpartietalvsjohagersten@gmail.com

Facebook: 
vansterpartietalvsjohagersten

Tidningen ges ut av Vänsterpartiet Älvsjö/Fruängen i samarbete med Zetkin Foundation.  Redaktion: Mattias Håkansson, Jerome Beresford,  
Daniel Nilsson-Brodén, Matilda Berglund-Calais, Ida Envall. Ansvarig utgivare: Daniel Sestrajcic. Upplaga: 3.800 ex. Tryck: Bold Printing Mitt, 2022. 

Daniel  
Nilsson  
Brodén

 ”När högern och Socialdemokra-
terna försämrar eller låter bli att 
göra något åt problemen är det 
Vänsterpartiet som kliver in, styr 
upp och driver igenom reformer...”

40 timmars arbetsvecka, fem veckors semester, en generös 
föräldraförsäkring, utbyggd barnomsorg, stark arbetsrätt, 
socialförsäkringar, sjukvård med högkostnadsskydd. Dessa 
bärande delar av det svenska välfärdssamhället kan tyckas 
självklara, men de kom inte gratis – det var vänstern som his-
toriskt drev på i frågorna. För några decennier sedan kunde vi 
lita på att även andra partier drev på i den riktningen, men så 
är det inte längre.
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Kenneth Kindblom, 
fd metallarbetare

– Vi behöver få upp de lägsta 
pensionerna och förbättra 

hemtjänstens arbetsor-
ganisation och arbets-
villkor. Efter ett långt 
arbetsliv ska du ha en 
pension du kan leva på.

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 verk-
samheter blir under- 
finansierade år efter 

år, de behöver utveck-
las och förstärkas.

Anne Falk,
undersköterska

– Att förbättra vårdperso-
nalens arbetsmiljö. De 

har alla slitit väldigt hårt 
under hela pandemin. 
Nu är det dags att gå 
från lovord och applå-

der till reella handlingar.

FRÅGA 4
Vilken är den  
viktigaste frågan  
för dig på 1 maj?
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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 risk-
kapitalister och storbolag?

Välfärden  
byggdes upp av  
arbetarrörelsen 
genom politiskt 
arbete och vi kan 
göra det igen.

N
ooshis första dryga år som 
partiledare har präglats av 
flera stora vinster i väl-
färdsfrågor. Först stoppades 
högerpartiernas nästa stora 

experiment, marknadshyrorna, som på 
sikt hade inneburit höjda hyror för Sveri-
ges tre miljoner hyresgäster. Därefter fick 
partiet in 2000-talets största förbättring 
av sjukförsäkringen i höstens budget, 
trots att Centerpartiet förbjudit Socialde-
mokraterna att förhandla med Vänster-
partiet. 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 priva-
tiseringar. 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 sjukför-
säkring 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 bety-
der 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 sko-
lan. Tidigare i år gick Nooshi ut tillsam-
mans med partiets utbildningspolitiska 
talesperson Daniel Riazat och krävde en 
folkomröstning som skulle avgöra aktie-
bolagens framtid i svenska skolan. 
 – Det som har hänt med den svenska 
skolan de senaste trettio åren saknar helt 
motstycke. Den svenska skolan var värl-
dens mest jämlika och en av de allra bästa 
i världen. Sen kom friskolereformen, 
och med den vinstjakten, marknadssko-
lan 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 vårdbi-
trädets son och båda kunde räkna med en 
utbildning som gav dem vägen till dröm-
jobbet, 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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En skola fri från 
vinstintresse
Daniel Riazat är Vänsterpartiets utbildningspolitiska 
talesperson. Han driver bland annat frågan om en folk-
omröstning som skulle göra det förbjudet för aktie- 
bolag att driva förskolor och skolor.

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 obarm-
härtigt 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, sjuk-
sköterskor och annan vårdpersonal har 
slitit ut sig för att kunna möta det ökade 
behovet av vårdplatser, men nu talas det 
återigen om nedskärningar och bespa-
ringar 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 höger-
regeringar skurit ner med minst hundra 
miljarder i välfärden, resonerar Nooshi 
Dadgostar. 

Avslöjande kris
Under pandemin har det synts tydligare 
än vanligt hur sårbar den ned-
bantade 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 
skyddsutrust-
ning satte vård-
personalens liv 
och hälsa på spel. 
De beredskapsla-
ger med bland annat 
skydds- och sjukvård-
smaterial 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 

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. Välfär-
den 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. Sveri-
ges 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, Social-
demokraterna 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!

Text: Martin Thåström

● 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 elevunder-
lag 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 fritidspeda-
goger 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 folk-
omröstning 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 resul-
tatet och höll oss tack och lov 
utanför valutaunionen. 
 Ett annat skäl är att högerpar-
tierna inte representerar sina 
väljare i skolfrågan. Åttio pro-
cent av svenska folket vill inte 
ha dagens system med mark-
nadslogik och vinster i skolan 
och av Moderaternas väljare är 
det bara var fjärde som godkän-
ner den egna skolpolitiken. Det 
struntar högerpartierna i efter-
som de lyssnar mer på friskole-
koncernernas 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 Vänster- 
partiet, men det finns en god 
chans att de röstar för att bygga 
skolan stark och jämlik igen. ■
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Folkomröstning. Vänsterpartiets utbildningspolitiska person Daniel Riazat driver 
frågan om en folkomröstning om friskolornas vinster.

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
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7 miljarder 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 äldre-
omsorgen eller 12 000 lärare i våra grundskolor.

 
KRÖNIKA

Utan mellanrum, 
ingen luft
Jag minns med värme min ungdoms Söder 
(det som folk benämner Södermaaalm 
numera) och områdena runtomkring. Då var 
det inte bara dagens många småaffärer och 
restauranger utan desto mer. Kvarterskro-
garna som släppte in förhoppningsfulla 
rockband som fick spela inför 10, 30, 100 
personer. Replokalerna där dessa rockband 
höll till. Lugnets industriområde, denna myt-
omspunna plats där svartkrogar samsades 
med pundarnas husvagnar, billiga lokaler 
för hobbyverksamhet låg vägg i vägg med 
mindre nogräknade småfirmor. Fryshuset, 
Kafé 44 och café Svarta månen. Nytorgs-
festivalen varje sommar.

Det fanns helt enkelt fysiskt och eko-
nomiskt utrymme för det som var lite 
annorlunda, roligt, konstigt. 

Idag pratas det mer än någonsin om hur 
viktigt det är med kreativitet, men då men-
as mest den som det går att tjäna pengar 
på. Södermaaalm går mot likriktning; färre 
som kan ta risker, ännu färre som vill bli 
störda. Nytorgsfestivalen fick läggas ned. 
Söders hjärta har fortfarande DJ-kvällar, 
men där man knappt hör musiken för att 
bostadsrättsföreningen bestämt så. De 
kommunala fastighetsbolagen har blivit 
vinstdrivande och effektiva. 

Själv har jag lång förstahandserfarenhet 
av hur svårt det är att hitta vettiga loka-
ler för att meka med veteranbilen. Andra 
hobbyverksamheter, vare sig det handlar 
om vävstolar eller fria teatergrupper, är 
hemlösa. Möteslokaler ersätts av gallerior, 
rockband har allt färre scener att möta sin 
första publik, kanske bli något större. 

Det är som att stockholmaren inte ska 
ägna sig åt något skapande, men har oänd-
liga valmöjligheter när det gäller att fika, 
gymma och shoppa. 

Det kontrollerade, strömlinjeformade 
och kommersialiserade har tagit över. 
Rädslan för den egna bostadens värdeut-
veckling krockar med viljan att bo i en 
levande stad.  

Och visst, en stor stad behöver struktur 
för att fungera. Den dyrbara marken måste 
användas, avstånden minskas, ytorna 
effektiviseras, bostäder fixas. 

Men en stad måste också ha mellanrum 
och lite lagom kaos för att leva. I en inmu-
tad stad finns ingen luft att andas. 

Såna tankar poppar upp när jag läser 
samrådspapperen om vad som ska komma 
efter Melody Box i Hökmossen, som tving-
as lägga ned och flytta. Här ska bli radhus... 
och Hägersten ska bli lite tråkigare. 

Låt oss hoppas att deras flytt till Farsta 
blir av. Det får väl vara värt en omväg för 
att få uppleva något av min ungdoms stad. 
Den som ännu lever kvar i vissa förorter.

Mattias Håkansson

● Den vidriga ryska invasionen i 
Ukraina är ytterligare ett exempel på 
vilka som tjänar och förlorar. 

I första världskrigets skyttegra-
var var det inte företagsledarna som 
genomled meningslöshet, sjukdomar 
och död. 

Under Vietnamkriget behövde inte 
direktörerna på DuPont och ägarna 
av Lockheed Martin känna på sina 
kemikaliers och vapens effektivitet, 
utan kunde glädjas åt försäljningssiff-
rorna.  

Oljeintressen i Irak och Libyen. 
Mineralintressen i Kongo. Och nu i 
Ukraina är det oligarkins man Putin 
som skickar ut småfolket för att kriga. 

Ibland är det enkelt att peka ut rätt 
och fel sida i ett krig. Ibland är det 
svårare. Men genom alla krig som 
världen upplevt finns några saker som 
återkommer: råvaror och rikemän. 
Krig ger möjligheten för aktieägare, 
råvaruspekulanter och krigsherrar 
med eller utan slips att ta för sig. Vi 

andra erbjuds rädsla och flaggviftan-
de. 

 Ukraina, med en av världens bör-
digaste jordar, har förbjudit export av 
bland annat vete. Det kommer driva 
upp priserna och få stora konsekven-
ser i Asien och Nordafrika. 

USA, som i åratal pekat ut Iran 
och Venezuela såsom terroristländer 
och diktaturer, har nu börjat uppvakta 
dem och tala om att släppa på sank-
tionerna. Plötsligt behövs visst deras 
olja. Drivmedelspriserna var i mars 
de högsta någonsin – skapat av kriget 
men också av råvaruspekulationen. 

Och det mesta talar för dyrare mat, 
el och bränsle.  

Vänsterpartiet medverkade i mars 
till att få igenom tillfälliga lättnader 
i drivmedelsbeskattningen. Vi har 
kämpat för mer stöd till kollektivtra-
fiken, åtgärder kring matpriserna, att 
alla ska slippa olika prischocker och 
fördyringar – och det har förstås visat 
sig för vilka grupper som högerns 

hjärta brinner och inte. 
Men i slutänden kan det knappast 

vara meningen att samhället ska beta-
la. I slutänden är även detta rikemän-
nens och oligarkernas krig – och de 
borde stå för notan.  

Så det borde vara dags för alla att 
gå på fackmöten eller in till chefen, 
för att få igenom ordentliga löne-
påslag och en större del av kakan. 
Annars har vi reallönesänkningar att 
se fram emot. 

Det är också bråttom med att 
skynda på klimatomställningen, så 
att Sverige och Europa slutar betala 
för rysk gas eller olja från diktaturer. 
Fossilberoendet är inte bara en central 
källa till den globala uppvärmningen 
utan också ett återkommande tema i 
krigets helvete. 
Råvaror och rikemän kan inte få 
fortsätta styra världen ned i kollaps. 
Mänskligheten måste välja en annan 
väg.  ■

Mattias Håkansson

Det är de vanliga fattiga som dör, blir flyktingar, och som får 
ta de ekonomiska konsekvenserna i varje krig. 

Om kriget i Ukraina och varför 
du borde kräva mer i lön

● Högerns och Miljöpartiets 
utförsäljningar av skolor går i en 
rasande fart. Den 21 februari skulle 
kommunfullmäktige besluta om att 
sälja ut hela nio skolfastigheter till 
vinstdrivande bolag, bland annat 
gamla Gubbängens gymnasium och 
Västbergaskolan. En del stockholma-

re trotsade vädret och gav sig ut för 
att protestera vid Stadshuset. Företrä-
dare från V, S och FI talade, och de 
församlade ropade på Miljöpartiet att 
komma ut och förklara sig. Och även 
om vi hade otur med vädret, vet vi 
att vi har hela lärarkåren och en stor 
majoritet av svenska folket med oss. 

I protest mot  
utförsäljningarna

Skolor ska vara till för att bedriva så 
bra utbildning som möjligt – inte för 
att generera vinst. ■

Bild: Jonatan Johansson



7

Spela bortförklarings- 
bingo med högern!
Visst är det märkligt hur det aldrig 
är högerns fel? Hur konsekvenserna 
av marknadstänkande och politiska 
beslut som högern tagit eller drivit 
fram, aldrig beror på dessa beslut? 
Det är alltid någon annan fantasifull 
förklaring eller någon annan aktör 
som man skyller på.

Nu kan vi avslöja hur det går till när 
högern letar fram sina förklaringar!

7

Vad måste hända för att sys-
temet 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 Refor-
misterna och andra opinions-
bildare. 

Vad är ditt huvudargument 
mot vinster i välfärden?
– Karaktären och innehållet i 
välfärden förändras vid en pri-
vatisering. 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. ■

Hallå där
Daniel Suhonen, 
chef för tankesmedjan Katalys

Politiker har löner som de flesta 
bara kan drömma om. Många 
heltidspolitiker, som riksdagsleda-
möter, tjänar minst 71 550 kronor i 
månaden, mer än dubbelt så mycket 

som medelinkomsten i Sverige. 
Vänsterpartiet vill sänka arvodena 
och har en partiskatt. Våra politiker, 
också partiledaren Nooshi Dadgos-
tar, betalar cirka 10 000 kronor i 

Inga pampar i 
Vänsterpartiet!

partiskatt varje månad. Hon och alla 
andra vänsterpartister med hel-
tidsuppdrag får efter skatt ut max 
29 800 i månaden. Fortfarande en 
bra lön men ingen fantasi summa.

Tar strid för rättvisa 
pensioner

Tantpatrullen:

● Hon räknar 
med en inten-
siv vår och 
sommar. I 
september 
är det val 
och inbjud-
ningarna 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 orättfär-
digt 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-

tande. Dessutom krävs total enighet. Det 
är mer än vid val av påve! Och det man 
åstadkommit hittills är att höja pensions-
åldern…
 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 pensio-
nen. I dag gäller alla arbetade år.
 – Det missgynnar framför allt kvin-
norna, 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 tors-
dag 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.
 Vänsterpartiets och Socialdemokra-
ternas överenskommelse om en kompen-
sation – 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 tjugo-
fem.

Text: Per Längby

Tantpatrullen tar ställning för både dagens 
och morgondagens pensionärer.

FO
TO

:  
M

A
G

N
U

S 
LI

A
M

 K
A

R
LS

S
O

NDe ”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 ord-
förande, Birgitta Sevefjord.

1 maj-insamlingen  
– hjälp Ukraina idag
Kriget drabbar barn och familjer. Liv och säkerhet är i fara.  
På 1 maj samlar Vänsterpartiet in pengar till Ukraina för 
att hjälpa människor som flyr för sina liv. 

Varenda krona går till människor som behöver ditt stöd.  
Alla kan vi hjälpas åt och visa solidaritet. 

Du behövs för att hjälpa!

På 1 maj kan du swisha eller lägga valfritt belopp  
i våra insamlingsbössor. Läs mer på vansterpartiet.se
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