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Sälj inte 
ut vår 
välfärd!
– Inte bara 
äldre omsorgen 
säljs ut!
de styrande partierna har också 
i största hemlighet, sålt ut 
hundratals av hyresbostäders 
lägenheter. 

Sid 2

Öppet möte  
med Jonas 
Sjöstedt!

Sid 4

8 mars
Aldrig mer  
#Metoo:  
för ett jämställt 
Norrköping!

Sid 2

Det är  
vår tid nu!
Intervju med  
Jonas Sjöstedt

Sid 3

”Låt oss åter göra Sverige  
till det mest jämlika landet  

i världen”

MeToo- 
revolutionen  
är här!

Deniz Butros



Hösten 2017 var början på en 
revolution. Det som började som 
ett upprop på internet växte och 
spred sig till köksbordet hemma, 
till morgonsofforna på TV och till 
fikarummen på våra arbetsplatser. 
#MeToo är en revolution – för det 
finns ett före och ett efter. Alla män 
som tagit plats på vår bekostnad, 
killar som tafsat på oss, pojkvänner 
och makar som våldtagit och miss-
handlat oss. Det är slut nu. 

Nu har statistiken getts ansikten 
av de starka och modiga kvinnor 
som berättat sina historien under 
hashtagar som #allavi #tystiklassen 
och #medvilkenrätt. #Metoo visar 
att mäns våld (både fysiskt och 
psykiskt) finns inom alla samhälls-
grupper, i alla åldrar och oavsett 
vilken hudfärg vi har. I systerskapets 
trygga famn har vi getts utrymme 
att berätta. Tillsammans har vi gråtit 
och förbannat men vi har också blivit 
starkare.

1917 demonstrerade Norrköpings 
kvinnor ute på gatorna, de krävde 
bättre löner för att kunna köpa bröd. 
De upproren satte press på maktha-
varna och ledde på sikt till demo-
kratins införande. Hundra år senare 
går vi ut igen och kräver ett slut 
på mäns trakasserier, våld och hat 
mot kvinnor. Vem vet hur långt vi 
tillsammans kan nå denna gång?

Tjejer, kvinnor och tanter i Norr-
köping, vi är starka tillsammans 
och därför hoppas jag att just du 
kommer med oss på Internationella 
Kvinnodagen den 8 mars. Vi går 
tillsammans för att visa att #Metoo 
bara är början för att skapa ett jäm-
ställt Norrköping. Åt helvete med 
skammen, det är vår tur nu!  Aldrig 
mer #Metoo!

Deniz Butros

MeToo- 
revolutionen  
är här!

– När socialdemokraterna styr 
med de borgerliga partierna, som här 
i Norrköping, då ser vi hur de helt 
plötsligt vill privatisera och sälja ut 
vår äldreomsorg. Trots att de lovade 
precis tvärt om i förra valrörelsen. Nu 
i februari öppnas hela hemtjänsten 
upp för privata företag, trots ihärdigt 
motstånd, säger Mona Olsson, kom-
munalråd för Vänsterpartiet.

Tidigare när vänsterpartiet styrde 
i kommunen och ansvarade för 
äldreomsorgen satsades det mer 
resurser på de äldre, personalen fick 
bättre arbetsvillkor och man genom-
förde bland annat satsningen ”mina 
timmar” som gav stadens äldre mer 
valfrihet och bättre livskvalitet.

– För oss i vänsterpartiet är det all-
tid medborgarna som står i fokus. Vi 
kan aldrig acceptera att riskkapital-
bolag eller andra vinstjägare får styra 
över vår gemensamma välfärd. Den 
är till för oss Norrköpingsbor, inte för 
spekulanter på börsen som vill göra 
snabba klipp fortsätter Mona.

Inte bara äldreomsorg säljs ut

Det är inte bara Norrköpings äldre-
omsorg som sålts ut de senaste åren. 
De styrande partierna med Social-
demokraterna i spetsen har också i 
största hemlighet, sålt ut hundratals 
av Hyresbostäders lägenheter. 

– Socialdemokraterna fattade alla 
beslut bakom stängda dörrar i bo-
lagsstyrelser och nu har en tredjedel 
av bostäderna i Klockaretorpet sålts 
under de boendes fötter. Och detta 
utan att folk ens visste om det och 
utan diskussion i kommunfullmäk-
tige, säger Nicklas Lundström som 
sitter i kommunstyrelsen.

– Det förs en hemsk bostadspolitik 
i Norrköping. Man säljer ut allmän-
nyttan och vägrar bygga bra bostäder 
som vanligt folk har råd med.  

Vänsterpartiet har länge drivit att 
man ska satsa på att bygga bra billiga 
bostäder som passar för alla i Norr-
köping. Någonting som Socialdemo-
kraterna varje gång sagt nej till.

– Vi har svårt att förstå varför man 
måste vara så inriktad på att bara 
bygga lyxiga bostadsrätter och dyra 
lägenheter för de rika. Norrköping 
ska vara en kommun som alla ska 
kunna bo i. Då krävs det också att 
det byggs bostäder åt alla, avslutar 
Nicklas.

Den svenska välfärden ska fungera för alla oavsett vem man är.  
För att det ska kunna vara så krävs det att den som styr över  
till exempel skolan, sjukvården och omsorgen verkligen vill att det 
ska vara så. De senaste åren i Norrköping kan vi se att andra  
intressen än Norrköpingsbornas bästa ges allt större utrymme  
i vår välfärd. 

Sälj inte ut  
Norrköping!

Mona Olsson och Nicklas Lundström är kommunpolitiker för  
Vänsterpartiet i Norrköping

8 mars aldrig mer #Metoo:  
för ett jämställt Norrköping!
Demonstration med fackeltåg
17:00 Samling StadSbiblioteket
17:30 avmarSch mot holmentorget
18:00 tal på holmentorget 



Det är mer än 30 år sedan Sverige var världsmästare i jämlikhet.  
Det är hög tid att vända utvecklingen. 
Jonas Sjöstedt är nu ute på en turné runt hela landet för att prata om hur  
vi ska få en ekonomi som fungerar för alla, inte bara för de rikaste.  
Den 7 mars besöker han Norrköping.

Det är vår tid nu!  

– Vi har nu en unik chans att flytta 
fram vänsterns positioner. Sverige 
ska åter bli det mest jämlika landet 
i världen. Det finns en längtan efter 
jämlikhet. Människorna i det här 
landet känner igen debatten, och de 
känner igen sig själva. Det var så här 
vi brukade göra i Sverige. Inte ska 
det vara någon skillnad på folk. Inte 
ska vissa bara flyta ovanpå och ha 
allting, säger Jonas.

Jonas är tydlig med att huvudmot-
ståndaren i valet är högern – de bor-
gerliga partierna och Sverigedemo-
kraterna. Vänsterpartiet är det parti 
som bäst står upp mot deras giftiga 
cocktail av högerpolitik och rasism. 
En högerregering är det sämsta som 
kan hände Sverige menar Jonas.

– Men vi ska samtidigt aldrig vara 
tysta när Socialdemokraterna glider 
iväg högerut. Om inte vi höjer rösten 
när de tar ifrån den sjukskrivna dess 
sjukpenning, när de höjer pensions-
åldern och ger sig på strejkrätten, då 
finns det inget annat parti som gör 
det.Om vi vore tysta skulle det här 
landet sakna en vänsterröst, fortsät-
ter Jonas 

Jonas Sjöstedt ser politiken i Norr-
köping och Östergötland som ett bra 
exempel på hur det blir när Social-
demokraterna styr tillsammans med 
borgerliga partier. Det har blivit 
privatiseringar av både sjukvård och 
äldreomsorg tillsammans med stora 
utförsäljningar av allmännyttans 
bostäder. Dessutom planerar man  nu 
enorma nedskärningar på över en 
halv miljard på östgötarnas sjukvård.

– När väljarna går in bakom 
vallokalernas gröna skärmar där 
i september, då ska de känna till 
vad som skiljer Socialdemokraterna 

från Vänsterpartiet – och det är vårt 
ansvar att berätta det. 

En starkare vänster som får igenom 
fler och större rättvisereformer krä-
ver också att fler hjälper till i arbetet. 
Ett första steg för den som är nyfiken 
är att komma till Hörsalen i Norr-
köping 7 mars för att lyssna på och 
samtala med Jonas.

Gilla vänstern!
Bli medlem i Vänsterpartiet 
Norrköping.  
Tillsammans kan vi förändra 
vår stad.

HeMSIDA:  
norrkoping.vansterpartiet.se

ADreSS: luntgatan 41

e-pOST:  
norrkoping@vansterpartiet.se

GLÖM INTe att gilla vänster
partiet norrköping på  
facebook, snart är vi största 
partiet i stan!
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Det är en partiledare med gott själv-
förtroende som besöker Norrköping.  
Med ett parti som ständigt får fler  
medlemmar och en mandatperiod med 
många genomförda reformer tror Jonas  
på stora framgångar i valet.

foto: laSSe angantyr
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Onsdag 7 mars, 18.00 
Fika och mingel från 17.30
Hörsalen, Drottninggatan 40

arr: vänsterpartiet norrköping 

en ekonomi som fungerar för 
alla – inte bara för några få 

politik och  
samtal med  
Jonas Sjöstedt
7 mars

Vänsterpartiet
www.vansterpartiet.se

Kom och träffa 

JONAS SJÖSTEDT!
Onsdag 7 mars, 18.00 
Fika och mingel från 17.30
Hörsalen, Drottninggatan 40

arr: vänsterpartiet norrköping
www.norrkoping.vansterpartiet.se


