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Kan du göra det
bättre själv?
Känner du någon som borde ha
mer att säga till om? Någon
med sunda värderingar och
förmågan att få andra att
lyssna? Kanske är det någon
engagerad person i din
förening? Någon medlem som
hittills inte har märkts så
mycket? Eller kanske du själv?
Vi söker personer som vill
kandidera till riksdag och
landstingsfullmäktige.
Skicka din nominering, gärna
med en kort motivering, till
Hans-Olov Sjölund i
valberedningen:
hans-olov.sjolund@koping.se
senast den 15 november.
Det är bra om personen är
tillfrågad.

Karin Thorborg på Vänsterdagarna

Största vänsterträffen på åratal
Vänsterdagarna i Malmö i oktober samlade omkring 700 av partiets medlemmar och var därmed den
största sammankomsten sedan åttiotalet. Beskedet från Jonas Sjöstedt var tydligt: ”Det ska göra
skillnad att rösta vänster. Med Vänsterpartiet slipper du borgare i regeringen och vinster i välfärden”,
lovade partiledaren. Karin Thorborg från Västerås var en av deltagarna och tyckte att det var en bra
inledning på valrörelsen att delta. ” Det är oerhört stimulerande att se att vi är så många, och en
växande skara, som delar samma åsikter. Man blir peppad och uppmuntrad att jobba vidare.”
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”Det är då som det stora
vemodet rullar in”

Prata jobb med Josefin

Likt en programledare i ett känt tv-program
frågar jag mig: Vart är vi på väg? Klyftorna i
samhället ökar, den psykiska- och fysiska
ohälsan ökar och välfärden raseras.
Moderaternas nya slogan ”Alla behövs”, är
som ett hån mot allt förstånd. I deras samhälle
gynnas de som redan har det bra när pengar
förs över från dem som redan är fattiga till dem
som inte behöver mer. De skattesänkningar
som görs ger också mer pengar till dem med
låga inkomster men proportionerliga
skattesänkningar jämnar inte ut skillnaderna
utan ökar dem.
Jag vill jämföra skattepolitiken idag med att de
friska med heltidssysselsättning får ett förtida
uttag av en välfärd som försvinner. Den vård
och omsorg som de förr eller senare kommer
att behöva får de istället redan nu i form av
mer pengar i plånboken. I takt med att den
offentliga välfärden utarmas kan de som
gynnas fritt välja i ett privat utbud, utan
ekonomiska medel finns inte det valet . Det är
som bekant förbjudet för såväl fattig som för
rik att sova under en presenning i Göteborgs
hamn, likväl som att föra ut miljonbelopp ur
landet. Det sistnämnda klarar dock de privata
vårdbolagen av genom komplicerade
lånekonstruktioner.
Hur ska vi lyckas få stopp på den här
utvecklingen och vända den? En viktig del är
att vi lyckas med att nå ut med vår politik, en
majoritet av väljarkåren är överens med oss i
synen på vinster i välfärden. Men de röstar inte
på oss och det måste vi ändra på. Vi måste vara
tydliga och visa på realistiska alternativ och att
vi faktiskt klarar av att regera i kommuner och
landsting.

//Hans Jansson, distriktsordförande

Har du ett riktigt drömjobb eller får du
ont i magen när semestern är slut?
Kanske har du inget arbete alls eller
rycker in när ingen annan kan.
Oavsett hur din arbetssituation ser ut vill
Josefin Brink träffa dig och höra hur du har
det på jobbet. Hon kommer också att
berätta om Vänsterpartiets politiska förslag
för att komma till rätta med allt vanligare
problem på arbetsplatsen som ofrivillig
deltid, otrygga anställningar och dålig
arbetsmiljö. Missa inte det öppna mötet på
Lovisagården den 29 oktober kl 18!
Det är gratis och ingen föranmälan krävs.
Under hela nästa vecka är Josefin och
övriga riksdagsledamöter i partiet ute på en
landsomfattande turné inom ramen för
kampanjen ”Vi är människor, inte
maskiner”, om de hårdnande villkoren i
arbetslivet. Två av länets arbetsplatser
kommer också att besökas, nämligen
Systemair i Skinnskatteberg och
Mälarhamnar i Västerås. Syftet med turnén
är att samla goda och dåliga exempel från
arbetslivet och ta med sig till riksdagen.
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Höstkonferensen
Lördagen den 16 november är det dags för
en av höstens viktigaste sammankomster
på Culturen, Sintervägen 6 i Västerås.
Samtliga partiföreningar får skicka ombud
efter medlemsantal, men alla medlemmar
är förstås varmt välkomna. Glöm inte att
minst hälften av ombuden ska vara
kvinnor!

Program
9.15 Kaffe
9.45 Distriktsordförande Hans
Jansson hälsar välkommen
10.00 Internfeminism med Madeleine
Nyvall
11.45 Lunch

Vi ordnar barnpassning i anslutning till
konferensen, förutsatt att du anmäler ditt
barn i förväg. Lunch och fika ingår.
Reseersättning utgår som vanligt.

13.45 Diskussion om valprogrammet

Anmälan: vastmanland@vansterpartiet.se

15.00 Fika

eller 021-13 27 93 senast 1 november.

Varmt välkomna!

12.45 Beslut om en eller två listor

15.30 Diskussion om valstrategi
17.00 Avslutning

Kallelse till distriktsårskonferensen
Nästa års konferens äger rum den 15 februari 2014 i Västerås. Mer information om
lokal, tider och antal ombud kommer längre fram.
4 januari. Sista dag att lämna in motioner och nomineringar till ny distriktsstyrelse
och revisorer. Nomineringar till valberedningen lämnas till distriktsstyrelsen.
Motioner och nomineringar kan lämnas av alla medlemmar och partiföreningar.
13 januari. Sista dag för partiföreningar att anmäla ombud till distriktsårskonferensen.
Ombud utses på partiföreningarnas medlemsmöte eller årsmöte.
Nomineringar till distriktsstyrelseledamöter och revisorer lämnas till Hans-Olov
Sjölund, tfn 0738 48 07 00, hans-olov.sjolund@koping.se
Nomineringar till valberedare lämnas till distriktsstyrelsen: Hans Jansson, tfn 0721
53 00 83, hans.jansson@ltv.se
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Sjöstedt: ”Här är motargumenten”
Vet du inte riktigt vad du ska säga när
privatiseringarna av välfärden kommer
på tal i fikarummet? Lugn, Jonas
Sjöstedt hjälper dig med alla argument
du behöver.
Det är bra att skatten sänks.
Regeringen har satsat 47 miljarder mer på
skattesänkningar än på välfärden. Det har
blivit ett armbågarnas samhälle där vi
marinerar oss i egenintresse. Men vi vill
inte ha ett samhälle där det gäller att klara
sig själv. Alla förtjänar att ha det bra och
skatten ska gå dit pengarna är avsedda och
inte till privata vinster. Om överskottet
istället skulle användas till fler anställda
skulle kvaliteten höjas mycket. Idag är
personaltätheten 10-11 procent större inom
den offentliga vården. Andelen utbildad
personal är högre i kommunala förskolor.
Det finns fler trygga jobb inom offentlig
sektor än inom det privata.
Riskkapitalisterna betalar sällan skatt.
Stora delar av näringslivet lägger mycket
tid på avancerad skatteplanering. Det är
dåligt för skattemoralen i samhället om
vissa slipper bidra till det gemensamma.
Du kan alltid byta om du inte är nöjd.
När vi är som mest utsatta ska vi inte vara
kunder. Sjukvård, äldreomsorg och skola
är en rättighet, inte något som vi ska välja
och vraka bland för att kanske hitta rätt,
om vi har tur. All omsorg ska vara bra.
Alla föräldrar vill förstås det bästa för sina
barn, men alla har rätt till en bra skola.
Välfärden ska fördelas efter behov och inte
efter vinst. Idag måste vi säga ja till privata
vårdcentraler även om de väljer att etablera
sig i storstäderna där de friska och rika bor.

Privata utförare är effektivare.
Offentliga system är inte bara mer rättvisa.
Om de är välskötta är de också mer
effektiva eftersom det är lättare att planera
i sammanhållna system. Med
privatiseringar ökar behovet av kontroll
och administration betydligt. Samtidigt
minskar förtroendet för professionen.
Privata skolor ger för höga betyg jämfört
med resultaten på de nationella proven.
Förklaringen är att goda betyg är bra
reklam för skolan.
Är ni emot valfrihet?
Nej, vi är inte emot valfrihet utan emot
vinstuttag. Koncentrationen av ägandet i
Sverige har ökat otroligt snabbt. Med två
storföretag som äger 50 procent av
äldreomsorgen faller hela tanken om
valfrihet.
Hur går det med alla friskolor om ni får
bestämma?
Vi vill förstatliga skolan och ha möjlighet
att bestämma vilka skolor som ska få
offentliga medel. Nu har vi vant oss vid att
en skola kan gå i konkurs om den inte är
lönsam. Det var otänkbart för 10-15 år
sedan. John Bauer-koncernen lämnade
efter sig en miljard i skulder, delvis åt
skattebetalarna i form av lönegarantier.
Riskkapitalister tjänar mer på skolor än på
all annan verksamhet. Det är praktiskt taget
riskfritt, lyckas de bara pressa ner
kostnaderna så gör de en vinst. Personal
kostar. Det är åtta gånger vanligare med
speciallärare och det finns även fler lärare i
kommunala skolor. Och hur mycket satsar
man på en skola om man ändå har tänkt
lägga ner den om tre år? Skolpengen och
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privatiseringen har lett till en grym
segregering av skolan. Naturligtvis är
offentlig verksamhet mer långsiktigt stabil.
Det offentliga går inte i konkurs och måste
också vara flexibelt nog att kunna ta emot
alla med kort varsel. I slutänden är det
samhället som har ansvaret för alla sina
medborgare.
Men allt kan inte gå med förlust, hur
skulle det gå då?
Vi säger inte att man inte får gå med vinst.
Det vi ifrågasätter är vad man gör med
vinsten. Om man plockar ut den eller om
man återinvesterar den. Skiljelinjen går
alltså inte mellan det privata och det
offentliga utan mellan vinstintressen och
icke vinstintressen.
Det offentliga fungerar inte alltid bra.
Nej, det stämmer men det vill vi göra något
åt. Det privata kan vi inte förändra. Det
offentliga har vi demokratisk kontroll över
och där gäller också meddelarfriheten.
Det är omöjligt att ta tillbaka det som en
gång har privatiserats.
Nej, det görs i många kommuner. Ibland
krävs dock en omställningsperiod för att ta
tillbaka välfärden. Vi får inte glömma att
det inte bara går åt ett håll, det går åt olika
håll hela tiden. Vi är en del av en större
rörelse och kan påverka riktningen.
Vill ni hindra kvinnor att bli direktörer?
I de privata företagen är det män som är
direktörer och inte kvinnor. Vi värnar om
undersköterskor och alla kvinnor – inte
bara direktörer. Näringslivet är inte precis
feminismens högborg och det är inte den
duktiga kvinnliga entreprenören gynnas av
privatiseringarna.

Men hur vill ni göra istället då?
Enklast är att inte låta företag med
vinstintressen delta. Om de inte får ta ut
någon vinst är de oftast inte intresserade.
Det här kan tillämpas på alla nivåer i
samhället. Väck frågan när ett kontrakt är
på väg att löpa ut! Kartlägg vinstintresset i
din kommun eller ditt landsting!
Föreslå en folkomröstning för att ta reda på
om det verkligen behövs fler skolor!
Vi vill också skriva in ett skydd för den
offentliga äganderätten i grundlagen. Idag
finns det bara lagligt skydd för det privata
ägandet. Det offentliga ska inte ge pengar
åt bolag som är skrivna i skatteparadis. Om
politikerna fortsätter att tillföra mer
resurser som går direkt till privata vinster
har politiken ingen effekt.
Motståndet är hårt därför att kapitalisterna
har miljarder att förlora om vi vinner. Men
vi ska ha i åtanke att Sverige är unikt när
det gäller privatiseringar och
utförsäljningar. Det vi argumenterar för är
det normala i de flesta delar av världen.
När privatiseringarna kommer på tal är det
numera ofta kapitalisterna själva som
svarar, inte partiledarna. De andra politiska
partierna ligger lågt för de vet att vi har
majoriteten av befolkningen med oss. I den
här nyliberala experimentverkstaden har vi
gett makten till kapitalet, inte bara över
verksamheten utan även över politiken.

Heidi-Maria Wallinder
(Från Jonas Sjöstedts seminarium
En välfärd fri från kommersiella intressen)
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Bättre rik och frisk än fattig och sjuk

Fick häromdagen ta del av en färsk rapport
om den ojämlika hälsan i Västmanland.
Rapporten kartlägger nuläget i hälsa bland
annat utifrån socioekonomisk ställning och
kön.
Rapporten slår fast att skillnaderna i hälsa
mellan olika socioekonomiska grupper är
relativt stora och växande under den
senaste tioårsperioden. Denna destruktiva
utveckling har till och med varit sämre i
Västmanland än i riket i övrigt.
Risken för tidiga dödsfall minskar
visserligen inom samtliga grupper men
hela tre gånger fortare i gruppen människor
med lång utbildning jämfört med dem med
endast förgymnasial utbildning. Samma
gäller undvikbara inläggningar på sjukhus.
Med undantag för cancersjukdomar ökar
risken för flera kroniska sjukdomar, såsom
hjärt-, kärl- och lungsjukdomar samt
diabetes, ju längre ner man ligger på den
sociala trappan. Det finns skillnader mellan
kommunerna i länet men de är ännu
tydligare inom storstaden Västerås.

Hälsoklyftan mellan kvinnor och män har
minskat i Västmanland, men av någon
anledning ännu mer i riket i övrigt.
Intressant är också att kvinnorna generellt
skattar sitt hälsotillstånd som sämre än vad
det egentligen är medan vi män anser oss
vara friskare än vad som är fallet. Män
drabbas oftare av allvarliga sjukdomar,
kanske för att vi har så förtvivlad svårt att
söka hjälp i tid.
Ett glädjeämne finns det dock mitt i allt
detta bedrövliga. Skillnaden i hälsa mellan
in- och utrikesfödda minskar.
Ingenting av ovanstående är egentligen
någon ny kunskap utan fastslår bara
att klasstillhörighet till stor del avgör din
hälsa och att detta tyvärr går att belägga
med allt större tydlighet. Nästan hundra år
efter demokratins genombrott!

//Juha Rundgren, gruppledare för
Vänsterpartiet i landstinget

PÅ GÅNG

”Vi måste stärka varandra”
För en kvinna är det inte alltid
självklart att uttrycka sina åsikter.
Men det är något som definitivt kan
utvecklas med hjälp av en mentor.
Första omgången i mentorsprogrammet
Regera! har avslutats. Under ett år har
deltagare från länet träffats för att utbyta
erfarenheter, bolla idéer och prata om hur
man blir bättre på att ta plats.
Före detta riksdagsledamoten Tanja
Linderborg är en kvinna med lång politisk
erfarenhet som har valt att engagera sig
som mentor.
-Jag har fått så mycket genom partiet så nu
är det dags att betala tillbaka. Jag har själv
varit med om att bli osynliggjord på grund
av kön, säger hon.

Att skaffa sig en mentor är något hon råder
alla kvinnor att göra. Det behöver inte ens
vara någon i samma parti, huvudsaken är
att det är någon som man känner
förtroende för.
Många kvinnor avstår från att engagera sig
för att orken inte räcker till för både
politik, jobb och familj. Svanja Schallehn
tycker att mentorsprogrammet kom precis i
rätt tid.
-För mig är det svårt att engagera mig då
jag ofta är ensam med barnen, säger hon.
Trots det har hon flera politiska uppdrag
och såg programmet som en chans att lära
sig att tydligare föra fram sina synpunkter.
-Det här är bra och viktigt för mig själv. Vi
måste stärka varandra och tro på oss själva.
Tanja Linderborg och Svanja Schallehn tror att
mentorskap är en väg att få fler kvinnor aktiva
inom politiken

Arbetet fortsätter
Den andra omgången av distriktets
mentorsprogram pågår fortfarande.
Under 2014 är tanken att ett feministiskt
nätverk ska bildas, som bland annat ska
erbjuda intressanta seminarier.

Är brevlådan full?
Inför valet är det extra viktigt att alla uppgifter om våra medlemmar är uppdaterade.
Framför allt e-postadresserna eftersom både Vips och Vänsternytt distribueras digitalt.
Vet du med dig att din e-postadress inte fungerar, att inkorgen är full eller att du har bytt
e-postadress bör du informera distriktet.
Alla medlemmar kan få en ny e-postadress som slutar på vansterpartiet.se genom att
kontakta partiets IT-avdelning. Andra uppgifter som ska vara riktiga är aktuella politiska
uppdrag och fackligt engagemang.

Vänsterpartiet Västmanland
Slottsgatan 6
722 11 Västerås

Nästa nummer av Vänsterhänt utkommer den 5 februari . Vill du få in en krönika, artikel, rapport, insändare eller annons
ska den vara inlämnad senast den 25 januari.

Vänsterpartiet Västmanland

Adress: Slottsgatan 6, 722 11 Västerås – Telefon: 021 – 13 27 93
vastmanland@vansterpartiet.se - http://vastmanland.vansterpartiet.se/
Ansvarig utgivare: Hans Jansson

