
Besparingar 
hotar  
cancervården!

sid 2. sjuksköterskorna 
förtjänar bättre!
Vårdkrisen beror på att sjuksköterskorna inte vill 
jobba i Regionen. Det måste bli ändring på det.

sidan 3. nyhet!  
Läs om de stora frågorna  
i din kommun  
på vår nya lokalsida!

sid 4. Första maj i  
Östergötland
Fira med passionerade tal, demonstration och  
musik i Motala, Linköping eller Norrköping!

sid 4. det är 
vår tur nu!

Östgötavänstern 
för rättvisa och solidaritet

SamhällSinformation

sid 2. Läs om hur besparingar 
och nedskärningar slår mot  
vården – och vad som bör  
göras istället!

nr 2  2017
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sjukvården 
behöver  
vänstern
Det finns en tydlig 
skiljelinje i svensk 
politik idag. den går 
vid vänsterpartiet. 
där vi i vänstern är 
med och styr blir 
det mer resurser till 
vår gemensamma 
välfärd. där vänster
partiet saknas blir 
det nedskärningar 
och privatiseringar.  
tyvärr gäller det se
nare inom sjukvår
den i Östergötland 
idag.

Vänsterpartiet har kommit 
överens med regeringen om 
flera bra satsningar inom sjuk
vården. det handlar om bland 
annat fri sjukvård för de över 
85 år, avgiftsfri mammografi 
och gynekologisk cellprovtag
ning, gratis glasögon för barn 
och stora satsningar på kvinno
sjukvården.

I Östergötland styr socialde
mokraterna tillsammans med 
högerpartier. då ser vi en helt 
annan politik. de privatiserar 
allt mer av sjukvården och pla
nerar för historiskt stora ned
skärningar. detta trots att de 
lovade att föra en helt annan 
politik innan valet.

Vänsterpartiet är den enda 
garanten för den som vill ha 
en politik för rättvisa och en 
gemensam välfärd för alla. Ju 
starkare vi blir desto mer kan vi 
vrida politiken åt rätt håll. 

Emil Broberg
Gruppledare för vänsterpartiet 
i region östergötland

Redan i år kräver Socialdemokra
terna besparingar på många miljo
ner på dessa livsviktiga verksam
heter. enligt personalen som jobbar 
där kan den redan tuffa situationen 
med för få vårdplatser nu bli ännu 
värre. de beskriver att besparing
arna kan leda till ännu färre vård
platser, att köerna blir ännu längre 
och kanske till och med att man får 
stänga mottagningsverksamhet.

•  För Vänsterpartiet är detta helt 
orimligt! att skära ner i cancervår
den innebär faktiskt att svårt sjuka 
människor kommer att drabbas hårt, 

säger vänsterpartiets Malin östh.
den politiska ledningen i öster

götland har beslutat att dessa ned
skärningar ska genomföras. de har 
också varit tydliga med att de inte 
tänker ge sjukvården de pengar som 
behövs för att kirurgin och cancer
vården ska fungera fullt ut. 

•  Sjukvården behöver ju mer  
resurser, inte mindre. vi ser idag 
en pågående kris inom hela sjuk
vårdssverige. Personalen går på 
knäna och sliter hårt. då är det verk
ligen ingen klok politik att fortsätta 
med besparingar, fortsätter Malin.

region östergötland har i dag 
sveriges näst lägsta skatt. vänster
partiet har föreslagit en höjning för 
att det är nödvändigt både för perso
nalens och för patienternas skull. 

•  För oss finns det inget alternativ 
eftersom vi måste ha en sjukvård 
som fungerar. det är viktigare än att 
ha väldigt låg skatt i regionen. här 
skiljer vi oss från de andra mer hö
gervridna partierna som hellre skär 
ner än värnar om vår gemensamma 
välfärd, avslutar Malin.

de kommande åren 
tänker den politiska  
majoriteten med 
social demokraterna 
i spetsen spara över 
en halv miljard i den 
östgötska sjukvår
den. några av dem 
som drabbas hårdast 
redan nu är kirurgin 
och cancervården. 

•  Det är dags att börja lyssna på 
personalen. när personalen flyr och 
man inte lyckas anställa nya så visar 
det på att det finns enorma problem 
i den östgötska sjukvården, säger 
vänsterpartiets ricardo olivares.  

socialdemokraterna som styr re
gionen har hittills inte kommit med 
några vettiga förslag på hur man 
skulle kunna lösa personalbristen. 
vänsterpartiet menar att det första 
och viktigaste politikerna måste göra 
är att lyssna på personalen. det 
kan tyckas självklart med det är där 
lösningarna finns.  

•  Vänsterpartiet har kommit med 
massor av förslag som skulle för
bättra arbetsmiljön och det allra 
viktigaste är nog bättre arbetstider 
för personalen. det är också det 
som sjuksköterskornas fackförbund 
”vårdförbundet” tycker vore vikti
gast för att lösa problemet, fortsätter 
ricardo.

vänsterpartiet har föreslagit försök 
med arbetstidsförkortning, betald tid 
för vila och återhämtning för nattper
sonal, och andra sätt att lägga upp 
arbetstiden. det är sådana åtgärder 
som behövs för att det ska kännas 
rimligt och givande att arbeta och 

som gör att fler skulle vilja jobba 
med sjukvård i östergötland.  

•  Det finns inte något alternativ till 
att storsatsa på personalen om vill 
ha en bra sjukvård. socialdemo
kraterna och högern är dock mest 
intresserade av att spara och skära 
ner i vården. det drabbar såklart 
alltid personalen som då söker sig 
till andra arbetsplatser, och resultatet 
blir att vi östgötar inte får den vård vi 
behöver, avslutar ricardo.

det råder akut brist på vårdplatser i Östergötland. 
en läkare varnar – ”Det är bara frågan om vilken  
patient som dör först”. anledningen till att det sak
nas vårdplatser är bristen på sjuksköterskor.

dags att lyssna  
på personalen!

Besparingar  
försämrar
cancervården

Sjuksköterskorna  
förtjänar bättre tycker  

Ricardo Olivares.

Malin Östh  
oroas över 

besparingar på 
cancervården.

Också på nya universitetssjukhuset kommer vård
rummen att stå tomma om inte resurser tillförs. 
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Vänsterpartiet arbetar för jäm-
ställdhet, för kvinnojouren och mot 
vinster i välfärden. Vi vill att alla 
människor i Motala ska kunna vara 
stolta över att leva i en kommun 
präglad av solidaritet och jämlikhet. 
Dina och mina skattepengar ska gå 
till en vård och omsorg som både le-
vererar vård efter behov och till löner 
som går att leva på; inte till vinster i 
privata fickor! Vi vill också att Motala 
kommun ska vara en bra och attrak-
tiv arbetsgivare.

– Motalaborna kan ha fullt förtro-
ende för att vi fortsätter att agera 
ansvarsfullt och för den politik som  

vi vet fungerar i praktiken, säger 
Vänsterpartiets ordförande Mikael 
Sääf.

Frågan om vinstjakten i välfärden 
är ett tydligt politiskt vägval som i 
förlängningen handlar om vilket  
Sverige vi vill ha. Vi tycker att alla 
ska ha samma chans oavsett bak-
grund och det är behoven som ska 
styra. Du ska vara trygg med att ditt 
barn, liksom alla andra barn, får en 
bra skolgång och rättvisa betyg och 
att någon tar hand om mormor och 
ser till att hon har det bra.

Konflikten i vintras där samarbetet 

inom ”Solidariskt Motala” krisade 
och där vi blev utslängda berodde 
i huvudsak på att vi inte fick tydligt 
genomslag för våra viktigaste frågor. 
Att vi inte är ensamma om våra vär-
deringar vet vi. Många motalabor har 
stöttat oss när det gäller att stoppa 
vinstjakten. 

Vi vet dock att motalapolitiken 
skulle svänga högerut utan oss 
och har därför fört samtal med 
Socialdemokraterna och Miljöpar-
tiet om att återuppta samarbetet. 
Vi har gemensamt kommit fram till 
en politik som gör att samarbetet 
i ”Solidariskt Motala” kan fortsätta 

att leverera den politik som Motala 
behöver de närmaste åren.

Det nya förbättrade samarbetet har 
rett ut missförstånd och låtit oss tyd-
liggöra våra kärnvärderingar, nu kan 
vi fortsätta arbetet med att göra Mot-
ala mer solidariskt. Genom fortsatt 
samarbete har vi sett till att Alliansen 
och framförallt Sverigedemokraterna 
inte får makt och inflytande; helt i 
linje med vad våra medlemmar och 
väljare vill.

Vänsterpartiet är ett växande parti 
och därför vill vi fortsätta att vässa 
vår politik. Vi vill sätta en vänsterpro-
fil på samhället, och därför behöver 
vi just din hjälp. Hjälp oss att bygga 
ett rättvist samhälle för alla!

Det är vår tur nu.

Det politiska läget i Motala har varit milt sagt stormigt under vintern 
och våren för att nu landa i ett lugn. Men vi kan med stolthet och 
uppriktighet säga att Vänsterpartiet har stått stadigt med båda föt-
terna på marken. Vi har inte tummat på våra principer och värderingar 
och framförallt har vi inte svikit våra väljares förtroende genom att 
bara klamra oss fast vid makten för dess egen skull.

I många kommuner har vi sett vad som händer när man släpper 
marknaden fri i välfärden. Det är uppenbarligen inte lösningen.  
I stället behöver vi frigöra de anställdas kreativitet och skapa former 
för brukarinflytande.

Mikael Sääf, ordförande.

Privatisering förstör välfärden för 
att det då blir vinsttänkandet som 
styr, men sådana tankar kan smyga 
in också i vår gemensamma välfärd. 
Styrsystem som hämtats från det 
privata näringslivet har påtvingats 
delar av välfärden. System som gör 
ont värre. Istället för tillit har vi fått 
ökad kontroll. Istället för kvalitet har 
vi fått stressad personal som tvingas 
göra svåra prioriteringar. Resultatet 
är överallt mer byråkrati, mer kontroll 
av detaljer istället för att se till hel-
heten. Välfärden borde fokusera på 
de viktigaste mänskliga värdena och 

inte bara av att göra mer av det som 
kan mätas i ekonomiska system. 

En ekonomi för alla
Många kvinnodominerade yrken 
finns inom offentlig sektor. Barn-
skötare, förskollärare, lärare, un-
dersköterskor, sjuksköterskor och 
socialsekreterare är exempel på 
sådana underbetalda kvinnoyrken. 
Att lönerna här behöver höjas är 
de flesta överens om. De främsta 
skälen till att kvinnor tjänar uppåt 4 
200 kronor mindre i månaden, är att 
lönerna är lägre i kvinnodominerade 

yrken och att många tvingas jobba 
deltid. Båda sakerna kan politiken 
göra något åt. Om man vill. Och det 
vill vi i Vänsterpartiet.

Rolf Hansson, ordförande i  
personalnämnden:
– Vår stora gemensamma utmaning i 
Motala är att rekrytera den personal 
som behövs. Här måste vi anstränga 
oss kring flera olika frågor, där löner, 
arbetsvillkor och utvecklingsmöjlig-
heter är mest avgörande.

Vänsterpartiet vill ha en välfärd och 
en ekonomi som fungerar för alla, 

inte bara några få. För att få det att 
fungera driver vi politik för ett rättvi-
sare skattesystem och för att skatte-
pengar inte ska försvinna i fickorna 
på välfärdsbolagens ägare. Vad som 
krävs för att få personalen att både 
stanna och utbilda sig vidare – det 
är att göra upp med marknadstän-
kandet, tillföra resurser och få bort 
vinstjakten i välfärden.

Det är vår tur nu.

Vinstjakt i välfärden är en återvändsgränd

Vi växer i Motala

Rolf Hansson

Vänstern blir allt starkare i Motala.



– Vi har en rad viktiga förslag som 
skulle hjälpa barn i Linköping att få 
en bättre start i livet. Förskolan är 
oerhört viktig och med rätt resurser 
så kan vi göra mycket mer för bar
nens utveckling, säger Jessica.

Vänsterpartiet har föreslagit att ingen 
barngrupp i förskolan ska få vara 
större än 15 barn. Idag kan barn
grupperna vara upp till 30 barn. Då 
blir det svårt att bedriva en bra verk
samhet och istället blir det stressigt, 
rörigt och högljutt.

– Barns utveckling hänger ihop 
med en bra förskola. Men det är ock
så viktigt att alla barn har rätt att gå 
i förskolan. Därför vill Vänsterpartiet 
att alla barn, även om föräldern är 
arbetslös eller hemma med småsys
kon, ska få gå 30 timmar i veckan i 
förskolan, fortsätter Jessica.

Vi måste alltid tänka på barnets 
bästa och förskolan ger barnen möj
lighet till utveckling och kunskap. 

Vänsterpartiet vill också förbättra 
för skolbarnen. Idag saknar barn till 

arbetslösa och föräldralediga rätt att 
delta på fritidsverksamheten.

–  Oftast skulle dessa barn må bra 
av att få delta i fritidsverksamheten 
med de andra barnen. Det skulle ge 
dem större möjlighet att klara skolan 
och möjligheten att delta i fritidsverk
samhetens arbete med barnens 
utveckling, avslutar Jessica Eek.

Vänsterpartiet i Linköping har prioriterat satsningar på kommu
nens yngsta medborgare de senaste åren. Att tidigt ge alla barn 
en möjlighet till trygghet och kvalitet i skola och förskola är en bra 
investering för framtiden, menar Jessica Eek som är gruppledare 
för partiet i kommunfullmäktige.

Det kommunägda bostads
bolaget Stångå staden vill sälja 
omkring 1000 lägenheter i  
Linköping. Vänsterpartiet är 
mycket kritiska till det. 

Jessica anser att de högsta chefs-
lönerna i kommunen är orimliga.

Vänster
partiet 
föreslår 
maxlön 
Vänsterpartiet vill 
införa maxlön för 
politiker och tjänste
män i Linköpings 
kommun. Enligt par
tiet är det inte rimligt 
att löner för tjänste
män i offentlig sektor 
ibland ligger över  
100 000 kr i månaden.

–  Det är våra skattepengar det 
handlar om. Ingen borde tjäna mer 
än kommunstyrelsens ordförande, 
den ytterst ansvarige politikern, som 
har en månadsinkomst på över  
70 000 kr. Vilket också är en extremt 
hög lön, säger Jessica Eek som är 
gruppledare för Vänsterpartiet.

Vi behöver våra skattepengar till 
skolan och omsorgen. Inte till fantasi
löner för chefer menar Vänsterpartiet.

– Vi behöver en fortsatt stark all-
männytta i Linköping. Att sälja våra 
fastigheter och lägenheter är inte alls 
det som behövs idag, säger Jane 
Carlsson, ordförande för Vänsterpar
tiet i Linköping.

Vänsterpartiet menar att det är 
stor risk för att hyresgästerna ska 
drabbas. När ett privat vinstdrivande 
bolag köper fastigheter så vill de 
såklart tjäna pengar på detta.

–  Någonstans ska pengar plock-
as ut till ägarna. Då blir det an
tingen högre hyror eller minskade 
utgifter för till exempel underhåll som 
kan bli resultatet, fortsätter Jane.

Vänsterpartiet vill att Stångåstaden 
ska fortsätta att äga många lägenhe
ter på Linköpings bostadsmarknad. 

Partiet vill också att det ska byg
gas nytt i hela kommunen.

– Vi vill inte att kommunens bostads
bolag gör sig av med lägenheter 
med lägre hyror för att istället satsa 
på dyra lyxlägenheter. Stångåstaden 
ska vara ett bostadsbolag för alla 
kommunens invånare. 

Hyresrätt är en väldigt bra boende
form och den måste vi värna, av
slutar Jane.

Vänsterpartiet vill sätta barnen främst

Sälj inte ut  
Stångåstaden

Sälj inte ut Linköpings 
allmännytta!

Satsa på Linköpings barn!
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våren 2014 så styrde 
vänsterpartiet norr
köping tillsammans 
med socialdemo
kraterna. då sa vi 
nej till att privatisera 
äldreomsorgen och 
satsade på kvalitén 
istället. 

Efter valet några månader senare 
valde lars stjernkvist (s) att istället 
styra kommunen tillsammans med 
högerpartier i något de kallar för 
”Kvartetten”. det första socialdemo
kraterna gjorde var att svika, göra en 
högergir och bli helt för privatisering! 
det gjorde ont att se hur stjernkvist 
plötsligt ville släppa in bolag som 
carema, vardaga, attendo och allt 
vad dom heter för att göra så stor 

vinst som möjligt på våra äldre minns 
vänsterpartiets kommunalråd Mona 
olsson. 

S och högern planerar att införa 
den stora privatiseringen 2018. det 
kommer att slå hårt mot både alla 
de undersköterskor som jobbar där 
och de äldre som behöver hjälp. när 
det gäller personalen så vet vi att det 

blir lägre löner och färre anställda i 
privat regi – det är så bolagen gör 
sina vinster. en annan försämring blir 
att rätten som de anställda idag har 
att jobba heltid om de vill kommer att 
försvinna för de som jobbar privat. 
tyvärr kommer deltiderna att öka 
kraftigt, och då blir det svårt att leva 
på lönen fortsätter Mona. 

Redan nu har den rödblå Kvartetten 
börjat anpassa vår äldreomsorg till 
privatiseringen. Bland annat genom 
att sänka utbildningskraven inom 
hemtjänsten. det gör de för att de 
privata företagen ska ha lättare att 
hitta arbetskraft och kunna betala 
lägre löner – det är ju helt galet tyck
er Mona.

Bland norrköpingsborna liksom 
bland resten av svenskarna vill 
mer än 80 % begränsa vinsterna 
i välfärden och regeringen löfven 
jobbar med sådana lagförslag till

sammans med vänsterpartiet. Men 
i norrköping gör s precis tvärtom 
och öppnar upp hela hemtjänsten för 
riskkapitalbolag som ska få ta ut hur 
stora vinster de vill. det är svårt att 
förstå hur socialdemokraterna i norr
köping tänker, de vill alltså att våra 
skattepengar som borde gå till våra 
äldre ska hamna hos riskkapitalister i 
skatteparadis istället säger Mona.

Jag upplever att vi har både folket, 
fackföreningarna, de flesta äldre och 
faktiskt en hel del gräsrotssossar 
med oss när det gäller att stoppa 
stjernkvists privatiseringsplaner. det 
handlar om att göra motstånd och 
valet 2018 blir oerhört viktigt. nu när 
både högern, sd och s i norrköping 
vill privatisera är det bara ett starkt 
vänsterparti som kan rädda välfär
den! och i kommer garanterat att 
stå för vad vi säger också efter valet 
avslutar Mona olsson.

Norrköping växer så det knakar och överallt 
ser man lyftkranar avteckna sig mot himlen. 
Men det nya Norrköping som växer fram är 
inte en stad för alla. 

Nicklas Ellehammar Lundström

privatiseringssveket  
i norrköping

Bygg bostäder som folk har råd med

I Norrköping saknas idag bostäder 
för uppåt 16 000 personer. och det 
som de allra flesta vill ha är billiga 
hyresrätter. Bostadskrisen är redan 
här. nicklas ellehammar lundström 
är kommunpolitiker för vänsterpartiet 
och har engagerat sig i bostads
frågan:

Det är inte konstigt att vi har bo
stadsbrist och trångboddhet. norr
köping växer snabbt men de enda 
bostäder som byggs är orimligt dyra 
och nästan bara verkliga högin
komsttagare har råd att bo där. vi 
snackar oftast om över 10 000 för en 
lägenhet på 70 kvadrat. för att inte 
tala om bostadsrättspriserna! 

Vänsterpartiet har lagt en massa 
förslag för att sänka hyrorna men 
både socialdemokraterna och hö
gerpartierna har avslagit allihop.

Det är vi som har idéerna och det 
är inte så svårt egentligen. Kommu
nen äger ju hyresbostäder som  
borde få uppdraget att bygga billi

gare. sen tycker vi att kommunen 
borde kräva av de privata bolagen 
att en del av det de bygger ska vara 
billiga hyresrätter. annars kommer 
de nya bostadsområdena i stan som 
inre hamnen och Butängen att bli 
rena rikemansgetton.

En annan viktig fråga som bara 
vänstern driver är att hålla nere reno
veringskostnaderna, hyran ska inte 
höjas med flera tusen för att vanligt 
underhåll genomförs – folk tvingas ju 
gå från hus och hem, säger nicklas.

under stjernkvists ledning håller 
socialdemokraterna på att bygga 
en ekonomiskt segregerad stad där 
bara folk med feta plånböcker har 
råd att bo och där vi andra får träng
as i de få gamla hyresrätter som 
finns kvar. och det är väldigt många 
som drabbas av bostadsbristen – 
ungdomar, pensionärer, arbetslösa, 

ensamstående föräldrar eller egent
ligen alla norrköpingsbor som inte är 
högavlönade.

Det är en sorglig utveckling för 
en gammal arbetarstad. Men om vi 
jobbar tillsammans kan vi ändra på 
det och bygga ett norrköping för 
alla, avslutar nicklas.

Privatisering skulle göra det sämre 
både för de äldre och personalen 
enligt Mona Olsson.
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Vi är feminister. Att vara feminist är 
att förstå hur män har fördelar i vårt 
samhälle enbart för att de är män. 
Det kan handla om lön eller om an
svar för hushållsarbete. De flesta män 
och kvinnor vill inte ha dessa orättvi
sor. Därför har feminismen en given 
plats i vårt dagliga politiska arbete.

I sommar startar den öppna för
skolan som var Vänsterpartiets idé. 
Pappor och mammor som är hemma 
med sina barn har någonstans att gå 
där barnen får leka med andra barn. 
Samtidigt som föräldrarna kan dela 
erfarenheter och funderingar.

Skolelever i Finspång har sämre 
resultat än genomsnittet i Sverige. 
Stefan Carlsson är Vänsterpartiets 
utbildningsråd i Finspång:

– Eftersom god läsförmåga är 
mycket viktigt för att lära sig mer i 
skolan har vi i Vänsterpartiet drivit 
på för att förbättra den hos alla våra 
elever. Det har bland annat inneburit 
extra satsningar på bibliotekarier och 
nya metoder för att höja läsförmåga 
och skolresultat. Men det behövs 
utan tvekan fortsatta skolsatsningar  
i Finspång.

Att minska arbetslösheten, kanske 
främst bland unga och nyanlända, 
är också en av de viktigaste frå
gorna. Människor ska kunna känna 
sig behövda och det är bra för hela 
samhällsekonomin om fler arbe
tar. Dessutom behöver kommunen 
utbildad arbetskraft inom välfärden 
för att klara bland annat äldre
omsorgen i framtiden. Vänsterpartiet 
driver därför på för att utveckla mer 
vuxenutbildning och riktade yrkes
utbildningar.

Ett välfärdssamhälle som alla 
bidrar till efter förmåga är det mest 

rättvisa. Och Vänsterpartiet i  
Finspång arbetar ständigt mot det 
målet. 

Pensionärskvinnor i Finspång är starka kämpar, som hushållar  
med sina pengar, men som också oroar sig för den dag de  
blir ensamma eller beroende av äldrevården. Det visar en lokal  
studie som två vänsterpartister tagit fram.

Vänsterpartiet i Finspång är tydliga med att kvinnors löner måste höjas. 
Sedan fem år tillbaka satsas tack vara oss extra pengar på att lyfta  
lönerna i kvinnodominerade yrken i kommunen. Jämställdhetsarbetet i 
Finspång drivs framåt för att vänstern är med och styr.

– Kvinnliga pensionärer är idag en 
mycket utsatt grupp. De har en svag 
ekonomi och har ofta svårt att få 
pengarna att räcka till, säger Lilibet 
Gustafsson som varit med och tagit 
fram rapporten.

I studien av några pensionärskvin
nors liv visar det sig att Finspång 
är långt ifrån jämställt när det gäller 
mäns och kvinnors pensioner. 

– Vår studie visar att 62 % av 
pensionärskvinnorna i Finspång har 
garantipension, men bara 10 % av 
pensionärsmännen. Dessa siffror är 
sämre än både resten av Östergöt
land och Sverige. Detta är riktigt illa, 

säger rapportens andra författare 
Ingrid Westlund. 

Även framöver är risken stor att 
kvinnor i Finspång kommer att få lägre 
pension än männen eftersom skill
naderna mellan mäns och kvinnors 
löner här är störst i Östergötland. 

Kan vi då göra något åt detta? 
Självklart. Orättvisor går att åtgärda 
med politiska beslut. Vilka politiska 
beslut som ska fattas, avgör du som 
väljare i september 2018. Det är ingen 
slump att dagens pensionssystem 
skrevs under av samtliga partier 
utom Vänsterpartiet. 

En förändring av dagens pensions
system är helt nödvändig. Vi ska inte 
ha ett pensionssystem som tvingar 
pensionärer att leva under EU:s 
fattigdomsgräns eller där pensions
pengarna används för att spekulera 
på börsen. 

Tills denna nödvändiga pensions
reform genomförs, finns det också sa
ker vi kan göra lokalt här i Finspång: 

1. Ge riktad information till alla 
pensionärer om rättigheten att söka 
bostadstillägg eftersom alla inte 
utnyttjar den möjligheten idag. 

2. Informera yrkesaktiva kvinnor 
inom bland annat offentlig sektor, om 
riskerna med att alltid vara den som 
arbetar deltid eller är hemma och 
vårdar sjuka barn.  

3. Ge information till både yrkesaktiva 
män och pensionärsmän om möjlig
heten att föra över delar av sin pensi
on till sin livskamrat, många utnyttjar 
tyvärr inte den möjligheten idag. 

Vill du läsa vår rapport i sin helhet, 
så hittar du den på vår hemsida:  
finspang.vansterpartiet.se

•  Gemenskap och social samvaro

•  Intressanta medlemsmöten

•  Öppna föreläsningar

•  Politiska samtal

•   Gemensamma aktiviteter som 1majfirande och Finsponga Marken

Och, sist men inte minst, möjlighet att påverka Finspångspolitiken vänsterut! 
Välkommen att gå med i Vänsterpartiet!

Kämpande pensionärskvinnor i Finspång

Gå med i finspångsvänstern!

Vänstern gör skillnad i Finspång

Stefan Carlsson

Lilibet Gustafsson och 
Ingrid Westlund

Vänsterpartiet i Finspång är en växande partiförening  
som består av många engagerade och aktiva finspångsbor.  
Som medlem får du tillgång till:

Me (V)aikutamme!     ةيرصنعلا هجوب رادجلاك راسيلا بزح نإ. ”Vänsterpartiet är en mur mot rasism.”
”Vi påverkar” 

Vänsterpartiet och Ung Vänster i Finspång



Valrörelsen och valet kommer för-
modligen att bli en riktig rysare och 
kommer att avgöra samhällsutveck-
lingen för längre tid än bara 4 år. Det 
händer saker i svensk politik som 
vi aldrig tidigare skådat. Det blir allt 
större skillnad mellan fattiga och rika 
och klyftorna har inte varit så stora 
sedan 1900-talets början. Flyktingar 
är inte välkomna av alla och hatas av 
en minoritet. Allt mer av våra skatte-
pengar försvinner till privata konton 
i skatteparadis på grund av privati-
seringen av välfärden. Vi frågor oss 
var folkhemmet med sina honnörs-
ord om solidaritet och jämlikhet tog 
vägen?

Politik är att vilja och valresultatet 
visar på vad du och vi vill med vårt 
samhälle. Att lägga din röst på Vän-
sterpartiet är en garanti för att sam-
hällsutvecklingen rör sig mot rättvisa, 
där de gemensamma resurserna 
fördelas jämlikt och inte bara till den 
rika eliten. 

Vänsterpartiet Kinda-Ydre kom-
mer bland annat att driva frågor om 
bostäder och kollektivtrafik. Vi vill 
ha fart på bostadsbyggandet i form 
av fler hyresrätter. Det finns stora 
grupper av unga, ensamstående 
och äldre i kommunen som föredrar 

eller behöver hyresrätter med billig 
hyra. Ska Rimforsa och Kisa kunna 
erbjuda alla ett gott boende och 
kunna växa så behöver vi bygga 
hyreslägenheter helt enkelt.   

Vi vill också jobba med Region 
Östergötland för att få en bättre och 
mer utvecklad kollektivtrafik. Det är 
helt enkelt inte rimligt att alla familjer 
som bor utanför de större städerna 
ska behöva ha flera bilar per familj. 
Det är såklart också illa för miljö och 
klimat att det inte finns bättre kollek-
tivtrafik. För att lösa detta kan man 
tänka sig både busstrafik eller andra 
mer småskaliga lösningar.  

På riksplanet kommer säkerligen de 
ökande klyftorna i samhället och frå-
gan om vinster i välfärden att ta stort 
utrymme. Valresultatet kommer att 
bli avgörande för om skattepengar 
ska fortsätta gå till riskkapitalbolagen 
eller inte. Frågan handlar dessutom 
inte bara om pengar utan om vi vill 
att skolan och välfärden ska styras 
av behov eller av vinstmaximering.  

Vi i Vänsterpartiet är trygga i våra 
värderingar. Ett välfärdssamhälle 
som alla bidrar till efter förmåga är 
det mest rättvisa. Och vi arbetar 
ständigt mot det målet. •

Vänsterpartiet över hela Sverige börjar mo-
bilisera inför det viktiga valåret 2018. Det gör 
också vår partiförening i Kinda-Ydre. En liten 
men växande förening med stora ambitioner 
om verklig samhällsförändring! 

 Cafe Columbia och emigrant-
museet i Kisa är en härlig plats 
där Vänsterpartiet gärna håller 
sina möten. Där känns historiens 
vingslag. För inte så länge sedan 
var huset en samlingsplats för 
svenska utvandrare. På grund 
av missväxt och svält sökte 
människor en annan plats att leva 
på, långt bort i ett främmande 
land.

På vårt marsmöte delade vi lokalen 
med ”internationella kvinnofören-
ingen”. De hade en syrisk afton 
med mat och underhållning. Vi blev 
generöst inbjudna till båda delarna, 
en fantastisk kväll. Det är också här 
du ofta kommer att hitta oss om du 
engagerar dig i partiet. •

Skolan i Rimforsa 
har varit med länge 
och är ganska sliten. 
Både den fysiska 
miljön och skolans 
innehåll är viktiga 
frågor för Vänster-
partiet.

Barnen behöver skollokaler som är 
trivsamma och fungerar bra, därför 
behöver något göras åt skolan i Rim-
forsa. Givetvis spelar kostnaderna 
in när detta diskuteras i kommunen 
men barnens väl måste vara vikti-
gast. Ett förslag är att nöja sig med 
att snygga upp lokalerna genom en 
större renovering. Ett annat förslag 
är att helt enkelt bygga en ny skola 
på samma tomt. Det finns också 
tankar på att bygga en ny skola i 

anslutning till den idrottshall som 
ska byggas på Hackelområdet. Vad 
tycker du? Hör gärna av dig till vår 
fullmäktigeledamot Björn Morell om 
saken. 

Vänsterpartiet har också lämnat 
två förslag till fullmäktige om att för-
bättra kommunens skolor. Vi föreslår 
att idrott ska få ett större utrymme i 
skolan. Vi tror att fysiska aktiviteter 
inte bara främjar god hälsa utan att 
det också är bra för inlärningen.

Vi vill också att ungdomar i tonåren 
ska ges möjlighet att starta skolda-
gen ett par timmar senare än idag. 
I puberteten förändras ungdomars 
sovvanor. De styrs av den biologiska 
klockan och mycket tyder på att det 
är svårt att komma igång på morgo-
nen när man är tonåring. Vi tycker 
att det är självklart att skolan ska 
utformas efter elevernas behov i så 
stor utsträckning som möjligt. •

Cafe Columbia

Nu börjar valrörelsen 
i Kinda och Ydre!

Skolan  
är grunden

Kontakta oss! 
Har du förslag, frågor 
eller vill aktivera dig i 
vänstern?
Kontakta då Björn Morell,  
underskötare på Stångå-
gården i Horn och vår  
representant i Kinda kom-
munfullmäktige.

Telefon: 070 6441892 
e-post: bear@bmorell.com

Skolan i Rimforsa behöver  
moderniseras.

Möte med syriska kvinnor.



Vi är det parti som konsekvent 
och systematiskt granskar och ger 
förslag för bättre arbetsmiljö och gott 
ledarskap i kommunen. Vi strävar 

mot ordning och reda som ska ge 
arbetsro och trygghet i våra viktiga 
välfärdsverksamheter! Och vi har 
redan uträttat mycket.

Vi räddade Garvarhuset
Vi gav Garvarhuset ett nytt liv. 
Vänsterpartiet räddade en av Val-
demarsviks allra mest värdefulla 
industribyggnader. Utan vårt försvar 
av byggnadens kulturella värde, 
hade huset nu varit rivet och raderat 
ur historien. Nu kan det istället fyllas 
med nytt liv!

Sol ska ge ljus i kommunens  
Funkishus
Vi har sett till att kommunens bolag 
CVAB (Centrumhuset i Valdemar-
svik) har fått i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att producera egen el 
med solceller på husets tak. Detta 
kommer att spara både miljön och 
ekonomin, win – win, Vänsterpartiet 
var initiativtagare.

Färdtjänst för alla!
Vi jobbar just nu mycket med att för-
bättra färdtjänsten. Vi vill att de äldre 
pensionärerna enklare ska få rätt till 
färdtjänst. Man ska inte behöva träffa 
”rätt” läkare för att få rätt till sam-
hällsbetalda resor. Som det är idag 
tvingas många äldre kvar i ett bilbe-
roende, trots att de själva anser att 
deras rörelse- och reaktionsförmåga 
gör dem olämpliga som förare. 

Tillsammans 
tar vi bort 
vinstjakten!

Vi var många som 
blev upprörda när vi 
fick ta del av 8-årige 
Conrads berättelse 
om hur hans skola 
valde bort honom  
på grund av hans  
autism. Skolans ägare 
jagar vinst och om-
sorgen om Conrad 
sattes åt sidan. Det 
är oanständigt.

Ett par dagar senare uppdagades 
att en privat gynekologimottagning 
i Stockholm betalar bonus till gyne-
kologerna efter hur mycket de skär i 
patienterna. Vinstjakt, inte behov,  
styr deras operationer.

Samtidigt går stora belopp av 
våra skattepengar till lobbyism mot 
vinstbegränsningar i välfärden. 
Närings livet pumpar in skattekronor 
i kampanjer för att kunna fortsätta 
jaga vinster. Det är alltså pengar som 
skulle gå till barnens skolgång och 
mormors omsorg, men som istället 
har gått till vinster och lobbyism.

Så här kan vi inte ha det. I synner-
het som att en majoritet av oss – 80 
procent av svenska folket enligt Sifo 
– vill få bort vinsterna. Vi tillsammans 
måste se till att vinstjakten en gång 
för alla försvinner.

Socialdemokraterna har sedan 
valet en överenskommelse med oss 
om att få bort vinsterna i välfärden. 
Jag har skakat hand med Löfven på 
det. Jag och Vänsterpartiet håller 
självklart vårt löfte – nu måste Löfven 
hålla sitt.

Vänsterpartiet är kompassen och 
vi vill tillsammans med svenska folket 
lotsa vinstjakten bort från välfärden.

Jonas Sjöstedt

Aldrig tidigare har ett enda mandat i kommun-
fullmäktige varit så viktigt som det är just nu. 
Utan Vänstern hade kommunen styrts av  
Alliansens högerpolitik som hade äventyrat 
ekonomin, arbetsmiljön och kommunvisionen. 

Något som är viktigt för alla kommun invånare är hur vi gemen samt 
löser trafiksituationen i Valdemarsvik. Det är något som Vänster-
partiet satsar särskilt på att utveckla.

Ringarum har kommunens mest 
utsatta fotgängare och cyklister. Jonas 
Andersson anser att landsvägen mot 
Åtvidaberg i Ringarum antagligen 
har kommunens mest olämpliga 
trafikmiljö. – På en ganska smal väg 
ska tung trafik samsas med barn på 
väg till skolan utan någon skydd alls 
för fotgängare och cyklister.

Efter att Vänsterpartiet lagt ett 
förslag om ett trafiksäkrare Ringarum 
har det börjat hända saker. Just nu 
arbetar kommunen tillsammans med 
Trafikverket med gång- och cykel-
vägar i Ringarum, för att få till en bra 
och säker trafikmiljö. Tanken är att 
de oskyddade trafikanterna ska pri-
oriteras – gång- och cykelstråk ska 
knyta ihop orten, berättar Jonas. 

Vi kämpar också för en effektiv och 
tillgänglig kollektivtrafik i så stora 
delar av kommunen som möjligt. Re-
gionens bussar trafikerar kommunen 
regelbundet, men det finns mycket 

som vi tycker kan förbättras, säger 
Jonas. 

Vänsterpartiet har uppmärksammat 
två enkla åtgärder som skulle kunna 
ge fler och tryggare resenärer. Vi vill 
öppna Mossebo för en pendlings-
parkering och för att möjliggöra byte 
till fjärrbussar. Vi vill också sänka 
hastigheten vid Takmosse-avfarten. 
Det är inte rimligt att bussarna ska 
korsa E22 där trafiken passerar i 100 
kilometer i timmen, avslutar Jonas 
Andersson. 

Vänstern satsar på trafikfrågor!

Valdemarsviks viktigaste 
mandat är vårt!

Garvarhuset finns kvar  
tack vare Vänsterpartiet

V vill ha mer och säkrare  
kollektivtrafik
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Gå med i  
Vänsterpartiet 
Valdemarsvik!
Vänsterpartiet i Valdemarsvik 
är ett pådrivande gäng, som 
sätter demokrati, jämlikhet 
och trygghet i första rummet. 
Vill du vara med och utveckla 
kommunen till att bli ännu 
bättre att leva i? Kontakta 
Jonas via glurf@outlook.com 
eller ring 070 6845315.

Jonas Andersson



det är din 
tur nu!
Alla tjejer som tar studenten i 
år och får jobb direkt kommer 
att hinna bli 52 år innan de får 
samma lön som sina gamla 
killkompisar. Så långsamt får 
det bara inte gå att täppa till 
det orättvisa lönegapet mellan 
män och kvinnor. 

Kvinnors genomsnittliga 
månadslön är 87,5 procent 
av mäns lön. anledningen är 
främst att kvinnor och män job
bar i olika yrken och att ”kvin
noyrken” har lägre lön  som om 
kvinnor var lite sämre och mindre 
viktiga. dessutom tvingas kvin
nor oftare jobba deltid fastän de 
vill ha och behöver heltidsjobb.  

De senaste årtiondenas privat
iseringar i välfärden har lett till 
försämringar för de anställda 
som oftast är kvinnor. i privat 
omsorg är det helt enkelt sämre 
arbetsvillkor och lägre löner än 
hos kommunerna. och på bara 
två år har löneskillnaderna mel
lan privat och kommunalt anställ
da i äldreomsorgen fördubblats. 

Inkomstskillnaden mellan 
vanliga arbetare och makteliten 
är större än någonsin. vd:ar på 
svenska storföretag tjänar mer 
än 66 gånger så mycket som 
en undersköterska. sverige är 
dessutom det land i västvärlden 
där inkomstskillnaderna har ökat 
mest sen 90talet. vi har fler och 
rikare svenska miljardärer än 
någonsin. det är helt galet. 

Det får räcka nu. 2017 ska inte 
kvinnor och män tjäna så olika 
och de rika ska inte sitta på så
dana berg av pengar. det är vår 
tur att få heltidsanställning med 
en schysst lön. det är förskol
lärarnas, undersköterskornas 
och hemtjänstpersonalens tur 
att få ta del av miljarderna som 
börsspekulanter, direktörer och 
riskkapitalbolag roffat åt sig. det 
är din tur nu.

Linda snecker (v)
riksdagsledamot östergötlandÖstgötavänstern ges ut av vänsterpartiet östergötland, ostergotland.vansterpartiet.se. 

ansvarig utgivare emil Broberg, emil.broberg@regionostergotland.se. tryck: herenco Press aB, 2017.

Vill du vara med och förändra?
Det går att förändra världen om man vill. Fast knappast ensam.  
Ska det bli ordentligt gjort måste vi göra det tillsammans. 

Bli medlem!
vänsterpartiet behöver fler medlemmar. Bli medlem via:  
www.vansterpartiet.se/blimedlem

den ordinarie medlemsavgiften är 300 kr per år, med möjlighet för avgifts
reducering ifall du har mycket låg inkomst. första året som medlem i  
vänsterpartiet betalar du endast 100 kr. som medlem får du: 

•  tillsammans med andra vara med och arbeta för solidaritet och rättvisa

•  Möjlighet att direkt påverka vänsterpartiets politik

•  inbjudningar till kurser, seminariet och studiecirklar

•  Magasinet rött 4 gånger/ år

FÖR RättVISA Och SOLIDARItEt

norrköping
Samling: skvallertorget 11:00

Avgång: 11:30

Tal och musik: vasaparken 12:00

Talare: linda snecker, riksdagen. Mona olsson, oppositionsråd. Julia linander, ung vänster.

Underhållning: norrköpings vänsterblåsare, ytterligare musikinslag tillkommer.

ansiktsmålning och falafelförsäljning!

Linköping
Samling: Konsert och kongress 12:00

Avgång: 12:30

Tal och musik: trädgårdsföreningen 13:00

Talare: Kaj raving, partistyrelsen. Jane carlsson, ordförande m.fl.

Underhållning: linköpings kulturskolas musikkår, ytterligare kulturinslag tillkommer. 

Motala
Samling: stora torget 10:30

Tal och musik: från 11:00

Talare: Kaj raving, partistyrelsen. Kerstin lundberg, kommunstyrelsen.  

annika onttonen, facklig aktivist.

Underhållning:  Musik av Jocke svensson, ytterligare kulturinslag tillkommer.

Jonas Sjöstedt


