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Trygga jobb 
för alla
Trygga arbetskamrater 
ger bättre arbetsplatser. 
Vi ställer aldrig upp på 
försämringar som  
stärker arbetsgivarnas 
makt på bekostnad av 
löntagarna.

Vem ska ha 
rätt att bo?
Med marknadshyror blir 
det högre hyror, ökad 
otrygghet, minskat 
inflytande för landets 
hyresgäster. Så kan vi 
inte ha det.

Solidaritet 
behövs  
i pandemin
Grundbulten i ett är sam-
hälle är solidaritet och vi 
saknar ordet solidaritet 
i dagens samhälle och 
debatter.
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Vi bygger 
Sverige 
starkare 
med jobb, jämlikhet 
och framtidstro

Nooshi  
Dadgostar 
om den viktiga 
framtidstron
sid  5

Sandro 
Scocco

Vänster partiets  nya 
chefsekonom

sid 4

1 maj 2021
– vår dag,  
vår framtid! 
Vänstern står stark med 
en politik som ser till  
att kraftiga satsningar  
görs på välfärden, 
äldreom sorgen och en 
grön omställning.  
Vänstern har förslagen 
på hur vi skapar jobb och 
trygghet för vanligt folk 
istället för skattesänk
ningar för de rikaste.  
Det är alla vi som bor i 
Sverige som tillsammans 
bygger Sverige starkare.

Den 1 maj samlas vi  
alltid på arbetarnas dag 
och tillsammans med  
Vänsterpartiet kräver vi  
rättvisa och solidaritet.

I år kan vi inte demon
strera tillsammans på 
gator och torg. Istället blir 
det ett livesänt första-
majfirande. Det blir  
musik, kultur och samtal 
med spännande gäster 
och tal av Vänster partiets 
nya partiledare Nooshi 
Dadgostar under parollen  
– Jobb, jämlikhet och 
framtidstro. 

Visa att du också firar  
1 maj genom att flagga 
rött från ditt fönster. 

11.45
1 maj live
på Vänsterpartiets  
Facebook-sida eller på  
vansterpartiet.se
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Den pågående pandemin 
har ställt vårt samhälle inför 
stora utmaningar, vi är väl 
många som saknar kontakt 
med våra föräldrar eller barn
barn. De flesta väntar nu att 
vaccineringen ska komma 
igång ordentligt så att vi åter 
ska få känna kramar och när
het med vår nära och kära.
Vi upplever också spänningar i samhället som 
sätter stora krav på solidaritet och rättvisa. Vi 
kan läsa om de som tränger sig före i vaccina-
tionskön, vi upplever att det finns människor som 
inte är beredda att visa solidaritet med äldre och 
sjuka i samhället som behöver vaccinet bättre 
än oss som är yngre och friska. Vi kan också 
se att många lever på sitt “vanliga” vis och inte 
tar hänsyn till sina medmänniskor. I pandemins 
samhälle ser vi också att människor ifrågasätter 
eller ogillar samhällets krav på solidaritet och 
eget ansvarstagande. Jaget tycks vara viktigare än 
laget, vilket sällan genererar kollektivt välbefin-
nande och trygghet.

Jag tycker att det finns vissa ord som är starka-
re och mer symboliska än andra – jag skulle vilja 
hävda att solidaritet är ett sådant ord.

Solidaritet mellan människor har ingen na-

tionalitetsgräns vare sig globalt eller nationellt. 
Solidaritet är själva fundamentet för en jämlik 
och rättvis välfärd som bygger ett samhälle för 
alla inte bara för några få.

Solidaritet skapar förutsättningar för frihet. 
Frihet från våld och fattigdom. Frihet från dis-
kriminering och rasism. Frihet till våra kroppar 
och till vår kärlek. Frihet för våra barn att växa 
upp i trygghet och få den kunskap och det stöd 
som behövs för att utveckla just deras förmågor. 
Frihet till ett gott och meningsfullt arbetsliv med 
rimlig lön. Frihet till en värdig och innehållsrik 
ålderdom med rättvis pension. Frihet att leva och 
utvecklas i en hållbar värld. Varje enskild männ-
iskas frihet hänger samman med alla människors 
frihet. Frihet skapar oftast ansvarsfulla med-
människor.

För några decennier sedan var Sverige värl-
dens mest jämlika land. Så är det inte längre. Vi 
vet att jämlika samhällen ger större frihet och 
mer möjligheter till alla människor. Länder som 
är jämlika är också bättre på att lösa större sam-
hällsutmaningar som klimatförändringar, rasism 
eller en otillräcklig välfärd.

Frihet och ansvar hänger i ihop och skapar 
jämlikhet. Grundbulten i ett är samhälle är soli-
daritet och jag saknar ordet solidaritet i dagens 
samhälle och debatter. Detta är vad Vänsterpar-
tiet strävar efter och därför är jag vänsterpartist.

Solidaritet behövs för 
människan och samhället

Annika Åberg Darell
Ordförande 

Vänsterpartiet Stenungsund

Bli medlem  
– du också! ☞

Vänsterpartiet Stenungsund
Följ oss på sociala medier
Stenungsund.vansterpartiet.se
Facebook: Vänsterpartiet Stenungsund

Många tar just nu steget och blir medlem
i Vänsterpartiet. Bli medlem direkt på
hemsidan: vansterpartiet.se/bli-medlem

LEDARE

Emma Ramhult, 45 år
– Är röd i själ och hjärta och 
har röstat vänster så länge jag 
kan komma ihåg. Mina hjärt-
efrågor är skolan, integration 
och fackligt-politiska frågor. 
Att engagera sig politiskt 
är otroligt intressant och 
lärorikt. Det ger en möjlighet 
att få vara med och påverka 
viktiga beslut och att, i små 
steg, göra Stenungsund lite 
mer röd.

Vi frågade några medlemmar i Vänsterpar-
tiet Stenungsund om deras drivkrafter och 
engagemang.

Varför är du är  
vänsterpartist?

FRÅGA 5

Jan Alexandersson, 67 år
– Det är i det lokala i den 
lokala partiföreningen enga-
gemanget får sin näring och 
livsluft. Den gemenskap som 
får sitt bränsle i ett starkt en-
gagemang för ett mer jämlikt 
och rättvist samhälle är både 
stark och väldigt inspireran-
de.

Conny Nilsson, 57 år
– Jag är född och uppväxt i 
Stenungsund och jobbar som 
stödassistent. Frågor som lig-
ger mig varmast om hjärtat är 
folkhälsofrågor, integration 
och jämställdhet.

Bosse Karlsson, 70 år, 
kassör
– Redan under gymnasie-
tiden fick jag upp ögonen 
för vänsterns budskap. 
Jämställdhet, solidaritet och 
klasskamp blev ledord. 1968 
gick jag i Vänsterns ung-
domsförbunds förstamajtåg i 
Stockholm tillsammans med 
10 000 andra och upplevde 
rörelsens styrka. Behovet av 
engagemang inom vänstern 
har över åren blivit allt vik-
tigare.

Emma Kaivola, 28 år
– Jag är vänsterpartist för att 
jag vill se ett mer jämlikt, 
rättvist och inkluderande 
samhälle. Det är viktigt för 
mig att värna om mänskliga 
rättigheter, att kämpa för ett 
samhälle med en välfärd som 
är till för alla på lika villkor. 



Inga pampar i 
Vänster partiet!

Många politiker har löner som de flesta bara kan 
drömma om. Vänsterpartiet vill sänka hög avlönade 
politikers arvoden. När andra partier vägrar och  
hellre skor sig själva går Vänsterpartiet före  
och infört partiskatt. Heltidspolitiker, som riksdags
ledamöter, tjänar minst 69 900 kr i månaden.  

Mer än dubbelt så mycket som medelinkomsten i 
Sverige. Våra politiker, också partiledaren Nooshi 
Dadgostar, och alla andra vänsterpartister med hel
tidsuppdrag får ut 29 800 kr i månaden efter dragen 
partiskatt. Fortfarande en bra lön men långt ifrån 
fantasisummorna!

Investera i en grön omställning  
för jobb och jämlikhet
Världen är i klimatnödläge. Samtidigt ökar ojämlikheten  i Sverige. I Stefan Löfvens regering 
skräddarsys politiken för rika och stora företag. En politik som ökar otryggheten och klyftor-
na. Arbetsgivaravgiften sänks, rut-bidragen höjs, privatiseringar och utförsäljningar inom 
välfärden uppmuntras. Det behöver inte vara så.  
Det är dags att ta ut en ny kurs som håller till vänster. 

 Grafisk Design & Illustration av Dauko Ramsauer

OMFÖRDELA NU!
läs mer på vansterpartiet.se

Tillsammans bygger vi 
Sverige starkare med 

jobb, jämlikhet och
framtidstro.

52 miljarder för att 
klimatanpassa och 
bygg ut städerna

Investeringar i klimat-
anpassade städer ger 
tiotusentals nya jobb. 
Utbyggnad av gång- och 
cykelbanor och ombygg-
nad av kontor till bostäder. 
Nya förskolor, skolor och 
äldreboenden. Klimatsmarta 
hyresrätter till rimliga hyror 
är bara några förslag.

Bort med 
timanställningar och 
delade turer
 
Inom äldreomsorgen råder 
tuffa arbetsvillkor. Många 
jobbar delade turer med 
osäkra anställningar. 
Otrygga anställningar och 
delade turer måste bort.
Vänsterpartiet såg till att 
det nu satsas 6 miljarder på 
att omvandla otrygga 
tim-anställningar till 
tillsvidareanställningar.

Låt hela landet leva 
– återför vinsterna

Vinsterna från vatten-
kraft och gruvnäring ska 
återföras till regionerna där 
de skapats. Satsa på ett 
klimatanpassat och utökat 
jordbruk som stärker vår 
självförsörjning av livs-
medel. Men också i hållbar 
infrastruktur; järnväg, 
kollektivtrafik, laddstolpar,  
fibernät och biodrivmedel. 

12 000 
sjuksköterskor för 
att rädda vården 
 
Bristen på vårdpersonal är 
akut. Samtidigt finns det 
många med vårdutbildning 
som arbetar i andra yrken, till 
exempel tolvtusen utbil-
dade sjuksköterskor. Bättre 
arbetsmiljö och högre löner 
får vårdpersonal att komma 
tillbaka.  

Stoppa vinstjakten  
– investera i barnen 
och våra äldre
 
Vinstjakten plundrar våra 
skolor och äldreomsorgen 
på pengar som går till risk-
kapitalisternas fickor
istället för rimliga 
arbetsvillkor, ökad 
personaltäthet och högre 
löner. För oss är det enkelt: 
välfärden är till för oss 
alla – inte för att ge vinst åt 
bolagens ägare.

Sex timmars
arbetsdag 
är framtiden 

Vi behöver ett arbetsliv 
med plats för fler, där 
människor inte slits ut i 
förtid. Kortare arbetstid 
ger fler jobb, ökar 
jämställdheten och 
jämlikheten. För oss är 
det enkelt: livet är mer än 
att arbeta ihjäl sig.

66hh
Gröna 
investeringar 
skapar nya jobb
 
En grön statlig invest-
eringsbank med 100 
miljarder kronor i kapital. 
Där kan stora och små 
företag, kommuner och 
regioner låna pengar 
för gröna investeringar 
till låg ränta för en grön 
omställning.
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Jag får träffa Sandro Scocco i verklig-
heten, för han är immun mot covid-19 
efter en omgång av sjukdomen som 
varade en hel månad. Nu är han åter-
ställd och arbetar ibland på plats, på 
Vänsterpartiets riksdagskansli, i stället 
för hemifrån. 

Sandro Scocco kommer närmast från 
Arena Idé som chefsekonom och har gjort 
sig känd som ekonom inom socialdemo-
kratin, innan han värvades av Vänster-
partiets nyvalda ordförande Nooshi 
Dadgostar i höstas. Vårt samtal kommer 
att domineras totalt av klimatfrågan. 

Sandro Scocco menar att vi inte ska 
konsumera mindre för att rädda klimatet.

– Dels finns det ingen opinion för det. 
Ingen politiker vill lagstifta om sänkt 
inomhustemperatur, skippa bilen eller 
förbjuda att äta nötkött. Men dels så är 
det inte heller nödvändigt. Vi kan ställa 
om samhället, så att produktion och 
transporter blir hållbara och fossilfria, 
men det kräver stora satsningar.

– Det är ingen lösning på klimatkrisen 
att konsumera lite mindre. Det skulle 
kräva en alldeles för dramatisk konsum-
tionsminskning. Det som måste till är 
en investeringsdriven omställning av 
hela ekonomin och i den kommer också 
nya jobb skapas. Vi kan inte heller tro 
att bara ta betalt per kilo för utsläppen 
är lösningen, för då får de som redan 
har det sämst ställt betala mest med för - 
sämrad levnadsstandard. 

Idag blir världen alltmer orättvis. Och 
arbetslösheten har varit hög i decennier. 

– Jag minns valet 1982. Då rådde det 
massarbetslöshet, ansåg man, för då var 
arbetslösheten runt fyra procent. Det 
skulle vi betrakta som oerhört lågt idag. 
Vi måste tillbaka till full sysselsättning 
av en rad olika skäl.

Hög arbetslöshet gynnar arbetsgivar-
na. För det försvagar löntagarnas och 
fackets position. 

– Så är det. Kapitalägarna tjänar på 

Årets förstamajparoll är ”Jobb, jämlikhet,  
framtidstro” och det passar verkligen Sandro 
Scocco. Vänsterpartiets chefsekonom anser  
nämligen att ett klimatanpassat samhälle  
kommer att ge fler jobb och mer rättvisa. 

– Ju längre tid vi väntar med att ställa om  
till ett jämlikt och hållbart samhälle, desto mer 
akuta åtgärder kommer behövas och desto  
värre kommer de sociala, ekologiska och  
ekonomiska konsekvenserna att hinna bli. 

Text: Lena Malmberg 
Foto: Agnes Stuber

Sandro 
Scocco

Vänsterpartiets nya 
chefsekonom:

” Att rädda 
klimatet 
kan skapa 
jobb och 
rättvisa! ”
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hög arbetslöshet. Det är knappast en kon-
troversiell ståndpunkt. 

Det är svårt för facket att visa styrka i 
förhandlingar med arbetsgivarna, om det 
är långa köer till jobben. Sandro Scocco 
påpekar att facket har två uppdrag i för-
handlingarna: Dels att företaget ska klara 
sig, så att jobben blir kvar, och dels att få 
upp lönerna så mycket som möjligt. Det 
är en väldigt svår balansgång. 

– Kollektivavtalet är otroligt viktigt. 
Det är själva basen för fackföreningarna. 
Makten och möjlighet till inflytande 
kommer av att man går ihop, man bildar 
ett kollektiv för att förhandla tillsammans 
gentemot arbetsgivaren. 

– Och om arbetsgivaren inte går med 
på kraven så gäller inte fredsplikten  
längre. Då kan det bli strejk. 

– För offentliganställda är det kruxet, 
att om de strejkar så hotas inte arbets-
givarens vinster utan det kan tvärtom 
bli en besparing för arbetsgivaren. Men 
deras styrka är att sånt som vård, skola 
och omsorg är helt vitala samhällstjänster. 
Så det stödjer folk i allmänhet. 

Men då är det rätt konstigt  
att så många privatiseringar och 
utförsäljningar har gjorts?
– Det är egentligen inte så konstigt, ifall 
folk tror på vad vissa politiker säger. Ingen 
säger att vi ska privatisera så det blir 
ineffektivt, dyrt och främst ger vinster 
åt storföretag. De säger att det blir bättre 
och billigare. Det vill säga, de säger att 
de både kan sänka skatterna och ge folk 
en bättre välfärd. Men det motsägs av en 
fullkomligt bedövande mängd forskning.

Marknadskrafterna kommer inte att 
rädda klimatet, framhåller Sandro Scocco. 

– År 1997 enades världen i Kyotoproto-
kollet om att minska utsläppen. Startåret 
för mätningarna var 1990, men sedan 
dess har utsläppen bara ökat.

– Det finns ingen historiskt omväl-
vande fas där inte staten varit ledande. 
ASEA, som idag heter Asea Brown  
Boveri, kom ur statens ambitioner att 
elektrifiera samhället. Astra och Pharmacia 

är resultat av att det uppstod stor efterfrå-
gan på läkemedel från satsningen på den 
offentliga sjukvården. Ericsson tillkom 
när staten uppmuntrade tillgång till tele-
fon i hemmet och järnvägen byggdes ut av 
staten för att förbättra transporterna.

– Offentliga investeringar är avgörande  
för samhällsutvecklingen. Statens utbild-
nings- och forskningsinvesteringar är 
exempelvis helt avgörande för att svenska 
ekonomin ska kunna vara konkurrens-
kraftig, men också för att skapa ett 
jämlikare samhälle där alla exempelvis 
får samma chans att klara skolan oavsett 
var man kommer ifrån.

Men sånt gör ju staten redan. 
– Men alldeles för lite! Alldeles för lång-
samt! Och i vissa fall på helt fel sätt, som 
i skolan. 

– Ju längre tid vi väntar med att ställa 
om till ett jämlikt och hållbart samhälle, 
desto mer akuta åtgärder kommer behövas 
och desto värre kommer de sociala, eko-
logiska och ekonomiska konsekvenserna 
att hinna bli. 

Samtidigt beskriver Sandro ett relativt 
bra politiskt läge för att kunna påverka. 

– Valet 2022 kommer att bli ett val 
mellan det nationalkonservativa blocket 
och ett politiskt alternativ som är beroende 
av Vänsterpartiet. Jag tycker därför att 
möjligheten att få genomslag för vår 
politik, naturligtvis beroende på val-
resultatet, ser rätt bra ut.

SANDRO SCOCCO
Yrke: Vänsterpartiets chefsekonom
Bakgrund: Tjänsteman i regerings
kansliet, LOekonom, AMSdirektör 
och chefsekonom på myndighet.
Aktuell: Värvades till Vänsterpartiet 
när Nooshi Dadgostar tillträdde som 
ordförande
Bor: Stockholm
Familj: Tre barn varav ett bor hemma. 

Sandro  
Scocco om …
att ställa om
●    En utmaning är väldigt konkret och tydlig: Vi måste ställa om till  

förnybar energi. Det är inte småpotatis! Det är jätteinvesteringar. Därför 
kommer staten att behöva ta ledningen och se till att det blir genomfört. 

●    Det finns också väldigt spännande industriprojekt, till exempel i projek
tet Hybrit i Luleå där SSAB, LKAB och Vattenfall samverkar för att hitta 
ett sätt att framställa stål i en fossilfri process. Och stål, det behövs i 
bostadsbyggen, i bilkarosser, i en massa saker. Så stål kan vi inte vara 
utan, men vi måste kunna vara utan fossilstål.

att varva ner
●    Jag seglar. I Stockholms skärgård eller, ja, Östersjön. Jag tävlar inte, 

så bra är jag inte. Eller jo, mot dem jag möter på fjärden. Haha! Så viss 
tävlingsinstinkt har jag väl.

●    Jag kollar på serier, precis som alla andra. Helst historiska serier just nu, 
Peaky Blinders. 

●    Jag läser gärna, vad som helst, allt från fakta till skönlitteratur, deckare. 
Jag är allätare.

Skapa en bättre framtid 
– för hela landet!
Vi kan lära oss mycket av den kris som pandemin 
skapat under det senaste året. Det har blivit tydligt 
vilken skada marknadsstyrningen av vård och omsorg 
skapat. I Coronakommissionens första delrapport 
framgår att de höga dödstalen i äldreomsorgen i hög 
grad beror på resursbrist, otrygga anställningar och 
privatiseringar. Ändå fortsätter de förlegade nylibe
rala idéerna att prägla den ekonomiska politiken i 
Sverige. Men det behöver inte vara så.

Det är vi i Vänsterpartiet som har viljan och idé
erna för att skapa förändring. Nu sätter vi igång ett 
arbete för att formulera en ny ekonomisk politik – för 
full sysselsättning, jämlikhet och hållbar ekonomisk 
utveckling.

Staten måste ta ett större ansvar för att hejda 
klimat krisen. Det krävs styrning och regleringar, men 
också massiva investeringar i infrastruktur och fossil
fri energi så att vår industri kan ställa om och skapa 
jobb i hela landet.

Det behövs ett kunskapslyft för att få fart på både 
jämlikheten och produktiviteten, från förskola till 
forskning och över hela livet.

För att få landet att fungera bra behövs starka och 
trygga löntagare, rättvisa löner och anständiga jobb.
När pandemin så småningom lagt sig har vi en unik 
möjlighet att lämna den gamla, misslyckade eko
nomiska modellen bakom oss och bygga upp något 
bättre. Vi kan ställa om till ett socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart samhälle. Vägen ut ur ekono
miska kriser i historien har gått genom stora statliga 
investeringar och politiska reformer.

Vänsterpartiet sitter inte fast i förlegade politiska 
idéer om att marknaden ska lösa allt.  Vi har en politik 
som kan ta Sverige framåt, och vi har en rörelse som 
växer och drivs av medlemmar tillsammans. Kom med 
du också, så blir vi fler som kan skapa jobb, jämlikhet 
och framtidstro.

Nooshi Dadgostar, 
partiledare för Vänsterpartiet



Vänsterpartiets gruppledare i 
Västra Götalandsregionen Eva 
Olofsson har just meddelat att hon 
ska sluta som regionråd till somma-
ren efter 7 år på posten. Mycket har 
hänt sedan hon tillträdde 2014, inte 
minst under det senaste året. Därför 
passade vi på att intervjua henne om 
covid-19-krisen och vilka lärdomar 
hon tycker det går att dra.

Vad tycker du är de viktigaste lär-
domarna av det som hände under 
covid-19-krisen?

– Covidpandemin har visat både 
på vår gemensamt finansierade 
sjukvårds styrka och på brister som 
finns. Det har skett en enorm mo-
bilisering, omställning och lärande 
om en ny svår sjukdom. Perso-
nalen har slitit och sliter. På  
intensivvårds- och covidavdelning-
ar, på akuter, ambulanssjukvård, 
förlossningsavdelningar och många 
fler ställen. Vårdcentralerna testar, 
vaccinerar och står för läkarinsatser 
i äldreomsorgen, samtidigt tar de 
hand om sina vanliga patienter.  
Planerad vård har ställts in och 
många fått byta arbetsuppgifter. 
Många är trötta efter mycket övertid 

och påfrestande arbete utan sam-
manhängande semester. Nu måste 
arbetsmiljö och löner förbättras för 
sjukvårdens personal. Något som 
Vänsterpartiet driver både i budget-
förslag och som konkreta krav.

Hur drabbas patienter och vad 
behöver göras efter att corona-
pandemin är förbi?

– Redan innan pandemin var 
köerna till besök, behandling och 
operation alldeles för långa i Västra 
Götalandsregionen. Nu har det fyllts 
på. Men det finns också oupptäckt 
cancer och andra sjukdomar. Den 
psykiska ohälsan ökar. Och det 
finns en ny patientgrupp, de svårare 
covidsjuka, som behöver fortsatt 
vård och rehabilitering.

– Det måste satsas på en bättre 
sjukvård för äldre och den nära vår-
den främst vårdcentralerna måste få 
ökade resurser. De oerhört viktigt 
att det nu blir en jämlik vård, där 
de med störst behov prioriteras. Vi 
vill satsa stabilt och långsiktigt på 
sjukvården i egen regi medan regi-
onstyret bestående av de borgerliga 
och Miljöpartiet tar chansen att öka 
upphandlingar och privatiseringar. 

Jag ser en stor risk för en mer ojäm-
lik vård. De blågrönas lägger fram 
en nedskärningsbudget för sjuk-
vården utan utrymme för behövliga 
personalsatsningar. Här behövs 
vänsterpolitik.

Vad är den största utmaningen 
för Västra Götalandsregionen 
utöver sjukvården?

– Självklart klimat och miljöfrå-
gan. Regionen har ansvar för och 
kan göra mest klimatnytta genom 
att fler åker kollektivt istället för bil. 
Då krävs offensiva satsningar när 
pandemin klingar av, med utbyggd 
kollektivtrafik med låga avgifter. Vi 
måste agera tillsammans med andra 
för att få ned koldioxidutsläppen.

Avslutningsvis, vad ska du göra 
nu när du slutar som regionråd?  
Jag blir kvar i regionfullmäktige och 
hälso- och sjukvårdsstyrelsen till 
valet. Med det blir skönt att efter 22 
år som heltidspolitiker i Göteborg, 
riksdagen och regionen få mer tid 
för mig själv, mina vänner och att 
vara mer i stugan i Dalsland.

Text: Niklas Theodorsson

Lärdomar från pandemin – 
satsa långsiktigt på jämlik 
sjukvård
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6 miljarder fick de som har det bäst ställt dela på i RUT-avdrag 2020.  
En omfördelning från fattiga till rika. Från bruksorter och lands
bygd till Stockholms rika kranskommuner. Hade pengarna istället 
använts för allas bästa hade vi kunnat anställa 13 500 under
sköterskor i äldreomsorgen eller 10 500 lärare i våra grundskolor.

KRÖNIKA

Om sommaren är spårvagnen en glad men 
svettig miljö. Fullproppad med människor i 
alla åldrar påväg ut mot badplatser. Jag hoppar 
på 11:an ut mot Saltholmen, folk går av och 
på i Majornas lägenhetsområde förbi ut till 
Högsbos hus, till sist Långedrags villor. Ju 
närmre ändhållplatsen jag kommer desto vitare 
och mer välklädda människor ser jag på vag-
nen. Färre som plankar och håller utkik efter 
kontrollanter. På väg till badplatsen överraskas 
jag av hur många tonåringar i min egen ålder 
som tar sin motorbåt ut med ett par kompisar. 
Detta är vad som öppnade ögonen för mig, vi 
har olika förutsättningar baserat på inkomst. 
Välkommen till klassamhället Göteborg.

Om man åker 11:ans linje som kör från Berg-
sjön till Långedrag gör man mer än bara en 
spårvagnsresa från A till B, man ser också en 
tydlig klasskillnad hos personerna längs re-
san. Klassamhället i Göteborg finns överallt, 
på en timmes resa har vi hunnit förflytta oss 
nio år i genomsnittslivslängd. Det är inte bara 
livslängd som påverkas. I arbetarklassområ-
det Bergsjön är det sex gånger så vanligt med 
hål i tänderna i jämförelse med överklassom-
rådet Askim; och genomsnittliga sjukdagar 
för en person i Angered är nästan fem gånger 
högre än i Långedrag.

Klassklyftorna är en direkt följd av vårt 
kapitalistiska samhälle. De dödar oss, gör oss 
sjuka, och ser till att vi sliter ut oss på jobbet. 
Samtidigt som några få personer aldrig 
behövt oroa sig för att hyran ska betalas i tid i 
hela sitt liv. Det ska inte vara någon skillnad i 
livskvalitet emellan mig och någon annan på 
spårvagnen, men så länge kapitalismen finns 
kommer det alltid att vara det. På vägen hem, 
där de välklädda resenärerna går av i Långe-
drag, ut till sina villor, medan jag stiger av vid 
Järntorget och andra fortsätter vidare ut mot 
Bergsjön, tänker jag att det är därför man är 
organiserad. För att ingen ska behöva dö nio 
år tidigare än någon annan.

Isabelle Hallberg
Ung Vänster Göteborg och Bohuslän

Nio år på en 
spårvagnsresa

FAKTA
Ung Vänster är vänsterpartiets ung
domsförbund. Vi är ett socialistiskt och 
feministiskt förbund som består av 
ungdomar som vill kämpa för ett bättre 
liv, för rättvisa och solidaritet.Läs mer 
på ungvanster.se.

Eva Olofsson lämnar 
uppdraget som hel-

tidspolitiker i Västra 
Götalandsregionen.  

– På första maj 
demonstrerar jag 

för jämlikhet, kvin-
nors rättigheter, en 

utbyggd välfärd och 
kamp för klimatet.

Avgående regionrådet Eva Olofsson om pandemin, 
klimatet och livet efter politiken.

FAKTA
Eva Olofsson
67 år
Bor i Göteborg
Bakgrund: Arbetat 
med politik som bland 
annat kommunalråd, 
riksdagsledamot och 
som regionråd sedan 
2014.
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– Det är en principfråga för oss. Vi 
ställer aldrig upp på försämringar som 
stärker arbetsgivarnas makt på bekost-
nad av löntagarna och försvagar fack-
föreningsrörelsen. Inte minst försvagas 
det lokala fackliga arbetet, säger Gunnar 
Westin som organiserar fackligt aktiva i 
Vänsterpartiet.

Med utökade möjligheter för arbets-
givaren att bestämma över vem som 
ska få behålla sitt jobb eller inte så blir 

konsekvensen – ofrånkomligen – att 
fler anställda kommer att passa sig för 
att säga ifrån när något är fel, och färre 
kommer att gå med i facket. 

– Så kan vi inte ha det. Vi vet ju att 
starka fackföreningar och trygga arbets-
kamrater gör att vi får bättre arbetsplat-
ser, och ett bättre samhälle, fortsätter 
Gunnar.

Under pandemin har det blivit ännu 
tydligare hur viktigt det är att kunna 

påtala arbetsmiljöbrister. Tystare och 
räddare arbetsplatser leder istället till att 
arbetarna tystnar och verksamheten blir 
sämre.

– Vi vill göra motsatsen, hitta vägar 
för mer inflytande för de anställda att 
påverka sin arbetssituation med mer 
engagerade, orädda medlemmar. Därför 
försvarar vi anställningstryggheten mot 
regeringen och arbetsgivarnas attacker, 
avslutar Gunnar Westin.

Starka fackföreningar och trygga arbets-
kamrater ger bättre arbetsplatser
Striden om anställningstryggheten är en avgörande fråga för trygg
heten på svensk arbetsmarknad. Vänsterpartiet kommer motsätta sig 
regeringens lagförslag om försämrad anställningstrygghet. 

Gunnar Westin organiserar 
fackligt aktiva i kampen mot 
regeringens försämringar av 
anställningstryggheten.

Panama Papers?!
… minns du avslöjandet om svenska företagsledare, kändisar och politikers skatteflykt?  
Den fortsätter än idag. Årligen göms det, enligt Skatteverket, undan 130 miljarder kronor från  
beskattning i olika skatteparadis. Pengar som borde gå till din och min välfärd.

Hallå 
där!

Marie Linder, förbundsordförande 
för Hyresgästföreningen

Varför är det så dyrt att bo i 
hyreslägenheter?
Idag råder ojämlika villkor där skatte-
systemet gynnar ägda bostäder. Bygg-
kostnaderna är också dyra, vilket gör att 
nyproducerade hyror är höga idag.

Hyresgästföreningen vill därför se 
underhållsfonder. Det skulle möjliggöra 
en jämnare hyresutveckling och bättre 
löpande underhåll. Reformen skulle inte 
kosta staten något. Därutöver vill vi se en 
skattereform som ger likvärdiga ekono-
miska villkor mellan hyrt och ägt boende.
 
Vad är viktigast att göra  
för att lösa bostadskrisen?
Idag saknas en sammanhållen bostads-
politik som sätter människors behov i 
första rummet. Vi föreslår ett statligt 
förmånligt bygglån för att få fler att 
bygga mer rimligt prissatta hyresrätter. 
Vi föreslår en kommunal byggbonus för 
att få kommunerna att planera mer mark 
för bostadsbyggande, och vi vill se en 
skattereform för rättvisa mellan ägt och 
hyrt boende. Med reformerna på plats kan 
vi bygga bort bostadsbristen, och ge alla 
ett bra boende till rimliga villkor.
 
Hur ställer sig Hyresgäst-
föreningen till införandet av 
marknadshyror i nyproduktion?
Vi är emot marknadshyror som innebär  
att allvarligt försämra hyresgästernas  
möjligheter till inflytande. Med mark-
nadshyror blir det högre hyror, ökad 
otrygghet och minskat inflytande, vilket 
gör att hyresgästerna har mindre att sätta 
emot en hyresvärd som missköter sin 
fastighet. 

Höjda hyror och ökad segregation om 
marknadshyror införs i Sverige
– Bostad är en mänsklig rättighet. Och det nuvarande svenska 
systemet för hyressättning är ett rättvist system som alla tjänar 
på. Men fastighetsägarna vill tydligen tjäna ännu mer och har 
därför pressat fram ett förslag om marknadshyror. Tyvärr har 
de idéerna även anammats av Socialdemokraterna, säger  
Momodou Jallow, Vänsterpartiets bostadspolitiske talesperson.

Momodou Jallow

Hyresvärdarna får själva bestämma 
hyrorna utan förhandlingar. Det för-
slaget väntas komma från en utred-
ning i maj, som beställts av regeringen 
och ”januaripartierna”.

– Det finns en bostadsojämlikhet 
redan idag, och de problemen kommer 
att förvärras, säger Momodou Jallow, 
riksdagsledamot för Vänsterpartiet 
och bostadspolitisk talesperson.

Utredningen väntas föreslå mark-
nadshyror för nyproduktioner. Fastig-
hetsägarna kommer själva att få sätta 
hyrorna. Eller fri hyressättning, som 
fastighetsägarna föredrar att kalla det. 
Detta hotar dessutom besittningsrätten, 
alltså det som idag skyddar hyres-
gäster från att vräkas hur som helst.  

Det här kommer att underminera 
hela dagens system. 

Idag sätts hyrorna i förhandlingar 
mellan Hyresgästföreningen och fast-
ighetsägarna. Bruksvärdesprincipen 
bygger på att liknande lägenheter ska 
ha samma typ av hyra och bygga på 
standard och kvalitet. Inte efterfrågan, 
eller vad välbärgade är redo att betala. 
Modellen ger intäkter till fastighets-
ägarna men samtidigt trygghet och 
rättvisa för hyresgästerna. 

– Det är ett demokratiskt system, 
eftersom båda parter får vara med och 
påverka, säger Momodou Jallow. 

– Så varför ändra på dagens system 
om alla tjänar på det? Det är den ka-
pitalistiska logiken. Fastighetsägarna 

tjänar på det idag – men de vill tjäna 
ännu mer.

Högern och fastighetsägarna påstår 
att marknadshyror skulle hjälpa mot 
bostadsbristen. I själva verket är det 
tvärtom. Bostadsbristen måste byggas 
bort. För detta krävs en politik som 
stimulerar till byggande, att staten är 
aktiv, investerar och ger fördelaktiga 
lån till byggbolag. Alltså att politiken 
styr mer, inte att marknaden styr själv. 

Marknadshyror skulle leda till  
kraftigt höjda hyror, enligt både forsk-
ning och empiri från andra länder. 
I länder med marknadshyror måste 
ändå stat eller kommun gå in och  
reglera på olika sätt. Till exempel ge-

nom att avsätta billigare hus med lägre 
standard för folk som behöver hjälp 
med bostad. Det kallas social housing 
och låter fint, men det innebär kraftig 
segregation eftersom fattiga och ut-
satta människor hänvisas oattraktiva, 
ofta förfallna områden. 

– Dessutom skulle samhällets kost-
nader för bostadsbidrag öka kraftigt, 
säger Momodou Jallow.

Kommunerna skulle behöva betala 
ut bidrag som skulle hamna oavkortat 
i fastighetsägarnas fickor. 

– Fri hyressättning utan besitt-
ningsrätt är inte social bostadspolitik 
utan spär bara på segregation och 
fattigdom!

Text och foto: Lena Malmberg

”Fri hyressättning 
utan besittningsrätt 
är inte social  
bostadspolitik  
utan spär bara på 
segregation och 
fattigdom!”
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11.45
startar Vänsterpartiets 
digitala sändning av 
årets 1 maj firande
Följ sändningen på  
vansterpartiet.se  
eller på Vänsterpartiets 
sociala medier exempel-
vis Facebook.

12.00 – 12.30  
Nooshi  
Dadgostar
håller 1-majtal 
Hör vänsterns nya  
partiledare på 1 maj.
Talet visas också  
på SVT.

Vi ses på nätet!
12.30  
Nooshi Dadgostar och 
Sandro Scocco pratar 
politik och samtalar med 
spännande gäster. 
Musik, ståuppare och 
politik, gäster och inslag 
från förstamajfiranden  
över hela landet. 


