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Välkommen till nummer tre av Kronobergs-
Nytt från Vänster! 

Min medredaktör Staffan Sandström är 
bortrest, så i det här numret medverkar 
Daniel Liffner i stället. Eftersom det är första 
numret efter sommaren har det inte hänt så 
mycket ute i distriktet, men efter sommar 
vilan kryllar det av planer i partiföreningarna 
och särskilt i Växjö. Se www.vvaxjo.se! 

Det finns många viktiga uppgifter att ta itu 
med och några av problemområdena speg-
las i numret – eurokrisen och finanspakten, 
kulturen , energifrågan och inte minst de 

områden Jonas tar upp i sitt sommartal. 

Alla är överens om att studieverksamheten 
inom Vänsterpartiet behöver stärkas. Därför 
har partiet centralt arbetat fram ”Vänster-
skolan”, som innehåller ett antal kortare 
kurser inom områdena politik, organisation, 
kommunikation och internfeminism. Kurser-
na ska vända sig till alla medlemmar. 

Ett litet smakprov på kurstitlar finns i detta 
nummer. I oktober ska allt presenteras för 
ombudsmännen, så senare i höst kan den 
kunskapslystne stilla sina behov.
AnnaLisa Eneroth

Vänsterskolan
Här är några av de kurser som arbetas fram 
och kommer att erbjudas medlemmarna

Ekonomiskolan. En kurs om Vänsterpartiets 
ekonomiska politik. Hur skapar vi både 
jobb och en rättvis fördelning?

Klimatskolan. Vilka är de största klimat-
hoten och vad har Vänsterpartiet för svar? 
Hur hänger den globala ojämlikheten och 
klimathotet ihop? Hur kopplar vi den ekolo-
giska politiken till den ekonomiska?

Politikerskolan. En kurs om hur arbetet i 
fullmäktige och riksdag fungerar och hur 
man skapar politik.

Medieskolan. Hur fungerar massmedia? 
Vad ska man tänka på i kontakten med 
journalister? Hur skapar vi nyheter? 

Aktivistskolan. En kurs i kampanjande och 
aktivism. Hur gör vi för att höras? Vilka 
kampanjmetoder fungerar? Hur kan vi an-
vända sociala medier?

Retorikskolan. Hur talar och skriver vi för 
att övertyga våra målgrupper? Vi går ige-
nom hur vi argumenterar för våra stånd-
punkter i ett antal centrala politiska frågor.

Internfeminismskolan. Vad kan vi göra för 
att få fler kvinnor i talarstolar, på fullmäk-
tigeposter och på ordförandeposter i Vän-
sterpartiet?

Feministiskt självförsvar. Självförtroende 
och rädsla är två sidor av samma mynt. 
Passar alla åldrar. OBS! Endast kvinnliga 
deltagare. 

Visst känns det lockande att sätta igång?
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 DE NYA LÖSNINGARNA – VAR FINNS FÖRSLAGEN?

Distriktsstyrelsen samlades 15 augusti. Vi började 
med att gå laget runt och kunde konstatera att det 
var ingen badsommar! Frågan löd hur många gång-
er man badat och det var magert. I och med det var 
vädret avverkat och vi kunde ägna oss åt dagord-
ningen. En ”feministisk lathund” tog vi beslut om. 
Den ska användas med förnuft. Passar inte på alla 
möten eller i alla lägen, men ska ge inspiration och 
kraft att tänka jämställt i verksamheten. Den kom-
mer föreningarna i länet att få inom kort.

Jag har funderat på och försökt få ner på papper 
lite enkla regler för hur man gör, när man arrang-
erar t ex 1 maj. Det kan naturligtvis göras på olika 
sätt, men det är viktigt att inte glömma polistill-
stånd, talkörer, presskontakterna… Det kommer att 
skickas ut och ska användas efter bästa förstånd 
den också. När nya kamrater tar över arrangemang-
en, så behöver de inte upprepa alla misstagen, om 
vi är bra på att överlämna kunskaperna, tipsen och 
knepen.

Vi beslöt att Eva-Britt och undertecknad ska ansö-
ka om pengar hos partiet centralt för att gå vidare 
med den ”feministiska strategi”, som Eva-Britt 
föreslagit. Vi återkommer om det. Viktigt att vi i allt 
det politiska arbetet tänker: Vem tjänar på det här? 
Utifrån både kvinnor/män, unga/äldre, överklass/
underklass m fl perspektiv. Vilka ska göra det om 
inte vi gör det?

Region- och landstingsgruppen hade möte 17/8, 
välbesökt sådant. Remissvar på förslag till Tra-
fikförsörjningsprogram har gjorts av framför allt 
Lennart Värmby, motion om gång- och cykelvägs-
plan har lämnats till regionfullmäktige liksom en 
interpellation om ansvaret för – eller bristen på    
–  Kronobergs slottsruin, som gått till kulturbered-
ningens ordförande i regionförbundet. Entrepre-
nören på Ryttmästargården intill ruinen pratade 

med mig om förfallet i somras, när jag var där med 
familjen. Skrev ett långt brev som tack.

Regiongruppen tog beslut om en heldag i Ljungby 
med olika studiebesök. Det blir månd 22 oktober. 
Program kommer så småningom.
Nästa DS-möte är torsdag 4 oktober kl 18.00. Finns 
det någon partiförening som vill att vi kommer på 
besök då? Anmäl det i så fall!

Jonas Sjöstedt har lovat att komma till Växjö/Kro-
noberg men det blir efter 1/12 och troligen januari-
februari någon gång.

Min känsla är att det måste komma fler positiva 
förslag från oppositionen! Med det menar jag att 
från V är det mycket stoppa, lägga ner, förbjuda 
och mycket lite vad vi ska göra istället. Eller? Min 
känsla är också att alliansen kommer att göra allt 
för att reparera sina tillkortakommanden för att 
vinna valet. Det kan tyckas omöjligt, men tillräck-
ligt många okunniga naiva väljare och det är kört 
igen. 

Jag kanske har fel, men jag läser fyra morgontid-
ningar varje dag, lokal, regional, riks, och är inte 
övertygad om en seger eller framgång. Det skyller 
jag inte på att tidningarna är borgerliga utan på att 
oppositionen är tyst och ointressant.                     

Säg gärna att jag har fel! 

Carin Högstedt
120820

Ordföranden har ordet
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Älmhult

Vänsterpartiet Älmhult diskuterade under 
sina två senaste möten bl a två motioner.

En om att sätta ett cykelställ till Almgården, 
som är ett äldreboende och boende för 
ensamkommande flyktingbarn, eftersom 
det inte finns idag och cyklarna ligger lite 
huller om buller. En rätt liten motion, men 
som ändå gynnar både folkhälsa och miljö i 
förlängningen.

Vi diskuterade också en motion om att 
anlägga ängsmark med ängsblommor i 
kommunen. Älmhult som så många andra 
borgerligt styrda kommuner tänker bara på 
att hålla nere skatterna, vilket går ut över 
mycket, som gräsklippning av parker och 
andra allmänna gräsytor.
Naturskyddsföreningen har propagerat för 
att så mer ängsfrö och vi har tänkt lägga 
en motion om att skapa några testområde 
för att se om det är möjligt att förena nytta, 
ekonomi och miljö i ett. Det blir billigare 
eftersom ängsväxter normalt bara behöver 
slås en gång per år och de har betydligt 
större artrikedom, vilket påverkar insek-
ter, som i sin tur påverkar fåglar och andra 
större djur, till att bli fler artmässigt räknat. 
Samt att blommande ängar är vackrare att 
se på än sterilt kortklippta gräsmattor.

Jerker Nilsson
Ordförande V-Älmhult
jerker.nilsson@vansterpartiet.se

Ljungby 

I kommunpolitiken har vi två stora och 
brännande frågor som väckt debatt i Ljung-
by. 

Det gäller dels två företagares förslag om 
att få köpa ishallen samt få ett lån av kom-
munen på ca 66 miljoner för att renovera 
hallen och bygga ny entré. Vilket skulle ge 
kommunen en högre hyra för hallen på ca 4 
miljoner årligen. 

Vi tycker idén är så utmärkt så vi anser att 
kommunen ska sno idén och göra det i 
egen regi! Men först när vi anser att det är 
det mest prioriterade projektet jämfört med 
särskilda boenden, skolor, fotbollsarenan, 
kulturhuset m.m.

Det andra stridsämnet är att det finns för-
slag på att bygga ett stort hus i centrum, 
som kommer att skymma de få vackra 
husen vi har. Och som placeras på ett grön-
område, trots att det finns gott om andra 
lediga tomter. Det är många ljungybor som 
har reagerat på detta, men det är tveksamt 
om alliansen tar intryck av detta. Vi pla-
nerar för att bjuda in till ett medlemsmöte 
angående centrumplaneringen eftersom vi 
tror att det är intressant för många.
Så kampen går vidare!

Kerstin Wiréhn
Ordförande V- Ljungby
wirehn@telia.com

Från partiföreningarna
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Lessebo

Samtal med ordföranden Nicke Lindberg

Nicke Lindberg berättar att Vänsterpartiet i 
Lessebo kör igång verksamheten i septem-
ber med medlemsmöte och fest. Datum är 
ännu inte bestämt, men kommer på hemsi-
dan. 

Läget i Lessebo är ju bekymmersamt med 
tomma hus och sparkrav, som bland annat 
gått ut över biblioteksverksamheten och 
lett till att utlåningen minskat i Hovmantorp 
och Skruv, men inte i Lessebo och i Kosta 
har den ökat. I sommar har dock öppetti-
derna i Hovmantorp ökat. Ett stort bekym-
mer är också att det går dåligt för glasbru-
ken, men det är inte mycket kommunen kan 
göra.

V Lessebo har haft ett gott samarbete med 
V Emmaboda och det fortsätter. En fråga 
som man driver/ska driva i båda kom-
munerna är barnfattigdom, dvs barn till 
föräldrar som blivit fattiga. I många fall 
beror denna nyfattigdom på att man blivit 
utförsäkrad eller på grund av arbetslöshet 
hamnat i Fas 3.

Ordförande V-Lessebo
Nicke Lindberg
www.vlessebo.se

Uppvidinge

Samtal med Stig Lundin

I Uppvidinge har sommaren präglats av po-
litisk stiltje, men tisdagen den 28 augusti 
har Kommunfullmäktige höstens första 
sammanträde. Enligt Stig, som är ersättare 
för Vänsterpartiet, men kommer att tjänst-
göra finns det inget upphetsande på dag-
ordningen, bara rutinärenden. 

På förra fullmäktige togs budgeten för kom-
munen och Uppvidinge går enligt den med 
9 miljoner plus. 

För vänsterpartiet i Uppvidinge startar 
höstens verksamhet med ett medlemsmöte 
den 9 september hemma hos Lasse Strand-
berg. Då läggs arbetsplanen för höstens 
verksamhet fast.

V- Uppvidinge
Stig Lundin
lundin.stig@gmail.com

Spännande VIF-seminarium i Stockholm 
den 14 september

Vänsterns Internationella Forum ordnar en 
seminariedag om Vänsterns utmaningar 
i Latinamerika och Europa. Plats blir Kafé 
Marx, Kungsgatan 84, Stockholm och tid:
 kl 12.30-17.00 

Medverkande: 
*David Paravisini ingenjör, energi- och olje-
expert, fd senator (Venezuela) 
* Hans Linde- utrikespolitisk talesperson (V) 
* Aron Etzler- partisekreterare (V)

Anmälan till:
 info@vansternsinternationellaforum.se
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Fristadsfonden behöver din hjälp - PG 26 31 25-7 

Alvesta 

Samtal med Anne Grootmark

I Alvesta håller just nu en liten men tapper 
skara att ta fram planerna för höstens verk-
samhet. Arbetet i fullmäktige och nämnder 
har börjat komma igång. 

Anne, som sitter med i kommunstyrelsen, 
kan berätta om det stormiga mötet där alla 
(också Mp) utom de två vänsterpartisterna 
och en centerpartist, som avstod, röstade 
för att Mats Johnson, ordföranden i de kom-
munala bolagen ska få kasta ut ledamoten 
Lars-Ola Franzén (A-a) från samtliga bolag. 
Frågan ska också gå till fullmäktige, men 
det lär bli samma resultat. 

Anne berättar att man ajournerade mötet för 
att fråga en jurist och svaret var att i appen-
dix till detta avsnitt i kommunallagen står 
att majoriteten får kasta ut vem som helst. 
Det behöver inte visas att vederbörande 
är skyldig till försummelse. När modera-
terna ville bilda bolagen sa man att det inte 
var någon skillnad alls, mot att sitta i en 
nämnd, men så är det alltså inte. 
Genom sin plats i Barn- och ungdomsnämn-
den har Anne kommit i kontakt med flyk-
tingarna som kommer till Alvesta. Just nu 
väntar man på ca 300 anhöriga barn från 
Somalia. 

Kanske kommer det inte så många, för Anne 
berättar att föräldrarna måste betala för 
barnens resa själva, och det är många som 
inte lyckats få arbete och inte har råd. Al-
vesta har näst Malmö den största somaliska 
befolkningen i landet . Kommunen har ju se-
dan 60-talet, då flyktingmottagningen inrät-
tades, framgångsrikt tagit emot flyktingar 
från olika delar av världen.

 Just nu är det problem, eftersom Arbets-
förmedlingen som fått ta över ansvaret att 
ordna jobb och lägenhet åt dem som fått 
uppehållstillstånd inte klarar uppgiften. 
Därför stannar de kvar på förläggningen
alltmedan Migrationsverket fyller på med 
fler.
Anne skulle gärna se att fler av Vänsterpar-
tiets sympatisörer engagerade sig i partiets 
arbete i Alvesta.

Anne Grotmaak
vitteryd.skola@home.se

Distriktet:  www.kronoberg.vansterpartiet.se
Landstings- och regiongrupp: www.vsodrasmaland.se

V Växjö:  www. vvaxjo.se        
  V Ljungby:  ljungby.vansterpartiet.se

V Uppvidinge: vansterpartiet.uppvidinge.dinstudio.se
V Älmhult: almhult.vansterpartiet.se

V Lessebo: www.vlessebo.se

Kronobergsvänster på webben



Hur skapar vi ett miljövänligt, hållbart 
energisystem i Sverige?
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Energifrågan - ständigt aktuell
Efter Fukushima och de senaste rapporterna om 
Arktis snabbt smältande glaciär är energifrågan mer 
aktuell än någonsin. Japan har efter härdsmältorna 
i Daiichi-verket stängt alla sina kärnkraftverk, men 
öppnat två igen, trots omfattande folkliga protester. 
Tyskland ska avveckla kärnkraften till 2020 med 
starkt stöd av medborgarna.  
Men i Sverige ger sig inte kärnkraftlobbyn, trots 
alla fel på svenska kärnkraft verk och trots att både 
vind- och solenergi utvecklats starkt och blivit bil-
ligare. Regeringen vill bygga nya kärnkraftverk och 
de gamla kärnkraftmotståndarna Centern  har sagt 
ja till detta efter att ha fått igenom att inga statliga 
subventioner ska lämnas, en sanning med modifi-
kation.  Vattenfall, som är ett helstatligt bolag, har 
lydigt lämnat in en ansökan om att bygga nytt. 

 Skäl mot att  bygga nya kärnkraftverk
Det finns tungt vägande skäl att inte bygga nya verk 
och mot att rusta upp och  försöka hålla liv i de 
gamla:
* Satsning på nya skulle för årtionden framåt lägga 
en våt filt över utveckling av förnybara energislag, 
så som skedde efter folkomröstningen1980. Det 
blev nästan 20 förlorade år. Som väl var fanns det 
enskilda och kommuner som kämpade vidare och 
de senaste åren har utvecklingen av förnybar energi 
kommit igång på allvar.

* Man skulle samla på sig ännu mera avfall – ing-
enstans i världen har man löst avfallsfrågan, inte 
heller i Sverige. Det avfall som mellanlagras i vat-
tenbassänger, som i Fukushima, måste ständigt 
kylas och är en ständig fara för omgivningen.

* Man måste i så fall börja uranbrytning i Sverige 
med miljösabotage av stora områden och en döds-
stöt för turism och friluftsliv i dessa trakter. Uran 
utgör bara ca 1 promille av massan som bryts. Pro-
cessen lämnar alltså efter sig lika mycket avfall som 
den malm som bryts. Malmen fraktas i regel till en 
fabrik där den mals ned och lakas ur med syra, för 
det mesta svavelsyra.

Malmen innehåller samtliga ämnen i uran-238:s 
nedbrytningsserie. 85% av den ursprungliga radio-
aktiviteten finns kvar i avfallet, som i regel släpps 
ut i dammar, där den fasta delen fälls ut och den 
flytande efter en tid fortsätter nedströms. 
Försöken att bryta uran i Sverige (i Ranstad på 60-
talet och i Pleurajokk i Lappland på 70-80-talen) 
fick avbrytas på grund av folkligt motstånd. Därför 
importerar vi från andra länder, där ursprungsbe-
folkningar blir lidande – aboriginer i Australien, 
indianer i Canada och USA och afrikanska folk i t ex 
Namibia.

* Ingenstans i världen har kärnkraftverk byggts utan 
stora subventioner från skattebetalarna. Så skulle 
det bli här också, trots regeringens deklarationer. 
I Tyskland har Vattenfall kommit undan risken att 
betala för en olycka genom att bilda ett dotterbo-
lag. I Sverige satsas redan åtskilliga miljoner på 
forskning, (som tidigare varit förbjuden) och skade-
ansvaret har begränsats till 12 miljarder. Resten tar 
staten, dvs skattebetalarna hand om.

Goda skäl för snabb avveckling
Det finns i stället goda skäl för en snabb avveckling 
av de nuvarande:
* Olycksrisken ökar för varje dag. Reaktorer både 
i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals måste ofta 
stängas av på grund av fel i olika delar, årlig över-
syn måste förlängas ibland i månader. När EU efter 
Fukushima lät göra stresstester  avslöjades flera 
säkerhetsbrister vid europeiska kärnkraftverk.  Ett 
av de 13 utvalda kärnkraftverken som uppmärksam-
mats för brister i rapporten om stresstesterna är just 
Ringhals i Sverige.

* Utbyggnad av förnybar energi går snabbt framåt 
och blir allt billigare. Kärnkraftverken behövs inte 
längre. Se vad man gjort och gör i Tyskland! När 
beslutet tagits att avveckla kärnkraften har de tyska 
kraftbolagen insett att det är meningslöst att inves-
tera i kärnkraft. Nu satsas resurserna på utbyggnad 
av förnybar energi i stället. Det har skapat 
300 000 jobb.
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 I Tyskland lönar det sig för varje hushåll att satsa 
på egen el, genom nettomätare och garantipriser 
för inmatad el, vilket innebär en decentralisering 
av produktionen och utmanar de stora bolagens 
oligopol. 

I Sverige drabbas vindkraftskooperativ av en straff-
skatt och småproducenter av höga avgifter trots 
inmatning av egen el till nätet.
Sverige måste fatta ett tydligt beslut att kärn-
kraften ska avvecklas senast 2020, ge stöd till 
energieffektivisering i byggnader och industrier, 
underlätta inmatning av förnybar  egenproduce-

rad el på nätet och skapa en mer decentraliserad 
elproduktion. Det skulle också göra landet mindre 
sårbart.

AnnaLisa Eneroth
 

Med tanke Sveriges ökade vapenhandel och 
det misslyckade försöket att få till stånd ett 
avtal om konventionella vapen i FN i som-
ras, kan det vara intressant att ta del av en 
rapport om vapenhandel med utvecklings-
länder som nyligen lämnats till USA:s kon-
gress. En sådan här rapport lämnas årligen. 
Den här är skriven av Richard F. Grimmet, 
specialist på internationell säkerhet och 
Paul K. Kerr, analytiker i kongressens forsk-
ningsavdelning för icke-spridning.

I rapporten lämnas alla data om USA:s och 
andra länders försäljning av konventionella 
vapen till andra länder under de senaste 
åtta åren. Alla rapporterade affärer är stat-
till-stat.

Under åren 2004 – 2011 uppgick försälj-
ning till utvecklingsländer till 68.6% av alla 
vapenavtal i världen, under 2008 -2011 
utgjorde denna handel 79.2% och under 
2011 till 83.9%.Värdet av alla vapenavtal 
med utvecklingsländer var 2011 drygt $ 71.5 
miljarder. Detta var en ordentlig ökning från 
2010 års summa på $32.7 miljarder. 

Från 2008 till 2011 har USA och Ryssland 
dominerat vapenmarknaden  i utvecklings-
världen, med båda nationerna på plats ett 
och två under vart och ett av dessa fyra år. 
Från 2008 till 2011 slöt USA avtal om nästa 
$113 miljarder med utvecklingsländer eller 
54.5% av all sådan handel. Ryssland slöt av-
tal om $31.1 miljarder eller 15% av handeln.

I vapenhandel med både utvecklade länder 
och utvecklingsländer leder USA år 2011 
med $66.3 miljarder eller 77.7% av alla 
avtal. Detta är den högsta summan i USA:s 
vapenexports historia.
Ryssland kommer som nummer två 2011 
med $4.8 miljarder eller 5.6% av all vapen-
försäljning.

Av vapenköparna bland utvecklingsländer-
na ligger Saudiarabien på första plats med 
inköp av vapen för $33.7 miljarder, 99% av 
dem inhandlade från USA. Indien kom på 
andra plats med inköp för $6.9 miljarder 
och Förenade Arabemiraten på tredje med 
$4.5 miljarder.

Källa: www.fas.org
 
 AnnaLisa Eneroth

Vapenhandel
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Ja, det anser några vänsterpartister* i en artikel 
i Fria tidningen den 22/8. De har bildat  Vänster-
partiets kulturnätverk (som är öppet för  andra att 
ansluta sig till) och förklarar varför i artikeln:
Arbetarrörelsen har alltid haft med kultur och ut-
bildning som en viktig del i sin kamp – tänk på hur 
man byggde Folkets Hus och startade folkbibliotek. 
”Idag angrips kulturen på bred front av borgerska-
pet. Kampen om makten över våra tankar och vår 
kreativitet, kampen om kulturen är mer aktuell än 
någonsin. Synen på kulturen är ideologisk. Nyli-
berala krafter ser kultur som en vara, som konkur-
rerar med kommersialismen. För vänstern handlar 
kultur om mer, skapa förståelse, bygga tolerans 
och demokrati.” I 1974 års statliga kulturpolitiska 
mål, liksom i det förnyade 1996 fanns ”motverka 
kommersialismens skadliga inverkan” med. Detta 
uttryck togs bort av de borgerliga (också i Växjö).

Har dessa vänsterpartister rätt? Ja, säger jag, i  allra 
högsta grad! Det finns gott om exempel:
Biblioteksanslag har minskat och på många håll 
dras biblioteksfilialer in. Fritidsgårdar tas bort. Av-
gifterna i Kulturskolan är i många kommuner så hög 
att ett stort antal elever inte har råd att gå där. (Så t 
ex i Växjö kommun).
I det nya gymnasiet har estetiska ämnen slopats i 
många program – de är ju inte ”nyttiga”. När detta 
nu lett till att allt fler elever söker till det estetiska 
programmet som också är ger högskolebehörighet, 
kommer förslag från moderaterna att platser på 
detta program dras ned kraftigt, eftersom de inte 
anses leda till jobb direkt. Anslag till läromedel har 
minskat med 22 % på några år. I stället erbjuds 
gratis läromedel från Svenskt näringsliv. Väldigt 
objektiva!!

Borgarna har inrättat en statlig myndighet Kultur-
bryggan, som ska fördela kulturpengar, men bara 
till den som först har skaffat en mecenat/sponsor. 
I Umeå, som efter ansökan från regeringen till EU 
utsetts till kulturhuvudstad nästa år, har man ännu 
inte fått några pengar till detta, trots att det är en 
nationell angelägenhet.
Listan kan göras lång och den visar att vi i Vänster-
partiet behöver göra en kraftansträngning för att 
försvara kulturen. Gå gärna in på Vänsterpartiets 
hemsida och läs Kulturprogrammet från 2009! Där 
finns inspiration för alla vänsterpartister i kommu-
ners och landstings kulturnämnder.

Här ett kort utdrag på tal om estetiska ämnen och 
kulturskolan, samt synpunkt när det gäller byggan-
de, inte minst aktuellt i Ljungby:

De estetiska ämnenas roll i skolan måste ges en 
starkare ställning än idag och de ska inte vara möj-
liga att välja bort. Alla barn, från förskola till gym-
nasium, ska ges tillfälle att själva utöva någon eller 
några konstarter.
 Kulturskolan fyller som frivillig skolform en viktig 
funktion. Alla kommuner bör ha kulturskolor med 
ett utbud av ett flertal olika konstarter och konst-
hantverk. De avgifter som idag gör det svårt eller 
omöjligt för stora grupper att delta måste tas bort.
Arkitekturen speglar i hög grad sin tids samhälle 
och de värderingar som är förhärskande.
Byggs det för liv och människor eller för vinst och 
profit?

Annalisa Eneroth

* Siv Holma, Jonas Lundgren, Ann Mari Engel och 
Bengt Berg

Tavla nedan av Sven Ljungberg.

Kulturen i fara?
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- Visst går det att stoppa vinstintresset i 
välfärden

”Vi vill inte förbjuda vinster i välfärden. Det 
är omöjligt att göra det.” Det slog Socialde-
mokraternas partisekreterare Carin Jämtin 
fast vid en presskonferens för inte så länge 
sen och bekräftar att för socialdemokraterna 
under Stefan Löfven är ”den enda vägens 
politik” ett faktum och vinster i välfärden 
en av många systemförändringar som har 
”kommit för att stanna”.

Den svenska välfärden blir allt mer priva-
tiserad. Det är en utveckling som pågått 
även när socialdemokraterna styrt, men 
utvecklingen har accelererat kraftigt sen 
högerregeringen tog makten 2006. Sverige 
har idag till och med passerat USA i takt av 
marknadsanpassning och nyliberala avreg-
leringar. ”Bland utvecklade ekonomier är det 
Sverige som har klättrat snabbast i ranking 
sedan 1996”, konstaterar Antony Kim, poli-
tisk analytiker på The Heritage Foundation i 
Svenska Dagbladet.

Regeringens privatiseringsiver har lett till 
att riskkapitalbolag idag tar över alltmer 
av skola, vård och äldre- och barnomsorg. 
Det betyder att det som borde vara vår ge-
mensamma välfärd blir till vinstmaskiner 
för privata intressen. I stället för att gå till 
det gemensammas bästa så går våra skat-
tepengar rakt ner i fickan på riskkapitalister 
och hamnar som vinster i olika skattepara-
dis.

För Vänsterpartiet är den självklara stånd-
punkten att alla pengar som betalas in i 
skatt för att gå till vård, skola och omsorg, 
också ska gå till vård, skola och omsorg och 
ingenting annat. 

Allt annat är slöseri. Undersökningar visar 
också att en kraftig majoritet av svenska 
folket tycker att mer vård är bättre än privat 
vinst. Inte så märkligt i och för sig, det är ju 
pengar som skattebetalarna förväntar sig 
få vård för Jag tror det var Carl Bildt som en 
gång i början av 1990-talet myntade uttryck-
et ”den enda vägens politik”. Men samhälls-
utvecklingen är inte ödesbunden utan vi kan 
välja alternativa utvecklingar. En majoritet i 
riksdagen kan mycket väl besluta om en lag 
som stoppar privata vinster i välfärden. Det 
handlar bara om vilja och mod att ifrågasät-
ta ”den enda vägens politik”. 

Det går att stoppa privatiseringsvågen och 
riskkapitalbolagen. Opinionstrycket för att 
göra det är starkt och misstroendet mot 
privatiseringseländet når långt utanför Vän-
sterpartiets väljarkår. Men regeringen vill 
det självklart inte och socialdemokraterna 
tycks sakna både vilja och mod – men vi vill! 
Och för att avsluta med att citera ytterligare 
en socialdemokrat, dock från tiden när so-
cialdemokraterna fortfarande trodde på sig 
själva, Olof Palme:  – Politik är att vilja!

Kaj Raving
PS-ledamot (V)
kaj.raving@vansterpartiet.se

Den enda vägens politik?
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Eurokrisen har nu varat i tre år och blir bara värre 
och värre och EU:s toppmöten blir bara fler och fler 
och för varje gång är det fler länder som hamnar i 
kris. Grekland, Irland, Portugal, Italien och Spanien 
- krisen sprider sig. Här några röster om vem som 
drabbas :
Mikael Gustafsson, medlem i GUE/NGL, Vänster-
partiets EU-parlamentariker: 
”Det är de lågavlönade kvinnorna i Europa som 
tvingas bära de uppoffringar som pakten kräver.” 
Det skriver Mikael Gustafsson (V), ordförande i Eu-
ropaparlamentets jämställdhetsutskott.
”Kvinnorna betalar priset för eurokrisen. Idag är 
kvinnorna i Grekland, Portugal, Italien, Spanien och 
Irland svårast drabbade. 

Som ordförande i jämställdhetsutskottet får jag i 
princip varje dag information som visar hur hårt 
krisen slår mot kvinnorna i dessa länder.
Det handlar om kraftiga lönesänkningar och väx-
ande arbetslöshet. Den offentliga sektorn skär ner 
och det medför sämre omsorg om barn och gamla. 
Allt mer oavlönat arbete läggs på kvinnornas ax-
lar..........

Den överväldigande majoriteten av de personer 
som lagt fast finanspaktens regelverk är mycket 
välavlönade och inflytelserika män. Ingen av dessa 
kommer själv att behöva bära de bördor, eller tving-
as till de uppoffringar, som åtstramningspolitiken 
medför. De stora förlorarna däremot är lågavlönade 
och arbetslösa kvinnor. Finanspakten grundar sig 
således både på nyliberala och patriarkala struktu-
rer och värderingar.”

Folken i krisländerna protesterar:
I Grekland har demonstrationerna och protesterna 
avlöst varandra under hela förra året. Nu flyr de som 
kan till andra länder, många lever på allmosor från 
den skattefria, rika grekiskortodoxa kyrkan.
I Spanien har man fått nog, rapporterar Jan-Erik 
Gustavsson,  Nej tll EU:(Rapporten nedkortad.)

”Det har varit en het protestsommar mot ”greklan-
diseringen” av Spanien. Den 10-11 juli demonstre-
rade kolgruvearbetare tillsammans med Madridbor 
i hundratusentals mot regeringen Mariano Rajoy’s 
beslut att dra in merparten av det statliga stödet 
på 300 miljoner till kolgruvesektorn, vilket hotar 30 
000 jobb. Samma 11 juli lade regeringen Rajoy fram 
det fjärde spanska åtstramningsprogrammet sedan 
krisen tog fart på 65 miljarder euro under två år, 
vilket antogs av den spanska riksdagen ”Cortes” två 
dagar senare. Programmet innebär bl.a. indragning 
av ”julpremien den 13:e månadslönen” till spanska 
löntagare (motsvarar ca en sänkning av årsinkoms-
ten med 7 procent), minskat antal semesterdagar, 
sämre arbetslöshetsersättning och en ökning av 
momsen från 18 till 21 procent.  
 
När socialistregeringen Zapatero inledde åtstram-
ningspolitiken i maj 2010 ökade den momsen från 
16 till 18 procent, sänkte statsanställdas löner med 
5 procent och fryste pensioner och barnbidrag, vil-
ket innebar 15 miljarder euro i budgetnedskärning-
ar. Därefter har i augusti 2011 ytterligare 5 miljarder 
sparats på försämrad läkemedelsersättning och 
privatisering av flygplatser. I december 2011 lade 
Rajoyregeringen fram ett sparpaket på 16,5 miljar-
der euro med inga nyanställningar i statlig sektor, 
lönestopp, frysning av redan låga minimilöner, 
försämringar i arbetsrätt, samt en tillfällig höjning 
av inkomstskatten under två år. Totalt uppger den 
spanska presskedjan ABC att de totala åtstramning-
arna på statlig och lokal nivå uppgår till den enorma 
summan 157,5 miljarder euro.  
 
De centrala facken UGT och COOO förklarade Ra-
joyregeringens fortsatta stålbad för oacceptabelt 
och den 19 juli demonstrerade spanjorer på nytt i 
miljontals över hela landet. Protesterna skakade om 
hela det europeiska bygget, börserna föll kraftigt, 
och dagen efter beviljade euroländernas finansmi-
nistrar Spanien 100 miljarder euro för att rädda ett 
havererande spanskt banksystem på villkor att det 
fjärde åtstramningsprogrammet strikt följdes. ...

 
 

Den ekonomiska krisen och eurokrisen i Europa.
Varning för finanspakten
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UGT och COOO’s svar blev att kalla samman 200 
fackliga och civila organisationer från i stort sett 
alla sektorer av samhället till ett brett socialt möte 
i Madrid 25 juli. UGTs generalsekreterare konstate-
rade att i stort sett hela befolkningen utom en liten 
klick drabbas av budgetnedskärningarna, varför det 
nu var hög tid organisera sig för ett alternativ. …..  
UGT, COOO och de sociala organisationer beslöt att 
organisera en omfattande social protestmarsch mot 
Madrid den 15 september från alla Spaniens hörn 
mot den rådande orättvisan. ….
 
Marschen mot Madrid lördagen 15 september har 
alla förutsättningar att skaka om den spanska 
regeringen. Men det stannar inte där. Starka krafter 
inom fackföreningsrörelsen vill att UGT och COOO 
samtidigt skall förbereda för en generalstrejk efter 
den 15 september.”
EU:s stormakters recept – centralisera besluten
Eurokrisen har tydligt visat att gemensam valuta 
kräver inte bara gemensam ekonomisk politik utan 
också gemensam finanspolitik. 

Med EMU-krisen har det blivit uppenbart att det är 
EU:s stormakter som dikterar villkoren för övriga 
EU-länder. Den finanspakt som nu Tyskland och 
Frankrike vill påtvinga euroländerna innebär mer 
av precis det som fungerat dåligt  och som är en 
viktig orsak till Greklands, Spaniens, Portugals m fl 
länders fördjupade ekonomiska kriser. Europafack-
ets generalsekreterare säger att finanspakten är 
en nederlagsstrategi och att beslutet skär av varje 
möjighet till ekonomisk återhämtning. 

Finanspakten innebär alltså ständiga åtstramningar 
med bötesstraff för den som inte lyckas hålla de 
budgetramar man satt upp. Euroländer i kris är bak-
bundna av att ha samma valuta som Tyskland och 
samma ränta som Tyskland. Och ECB har ju aldrig 
rättat räntan efter Sydeuropas behov, bara efter 
Tysklands.

Jämför Island, som drabbades hårdare än någon av 
krisen när landets banker löpt amok. Där lät man 
bankerna gå i konkurs, staten tog över dem och 
restriktioner för valutautförsel infördes. Island hade 
också, liksom Sverige på 90-talet, en egen krona. 
Den föll starkt, inflationen steg och arbetslöshe-
ten, men redan 2011 ökade BNP, exporten ökade 
och turisterna kom. Nu är krisen snart övervunnen 
och inflationen har sjunkit, liksom arbetslösheten. 
Hade Island varit med i EU och EMU (euro som va-
luta) hade detta inte varit möjligt.

Finanspakten och Sverige
Sverige och andra länder fria från euron kan an-
sluta sig till EU:s åtstramningspaket, det vill säga 
finanspakten, på frivillig väg. Men detta skulle 
innebära ytterligare ett steg in i den valutaunion 
som svenska folket röstade nej till 2003 och som 
86% skulle rösta nej till idag. Regeringen har redan 
skrivit under pakten och vill gå med och social-
demokraterna stöder detta, men det är riksdagen 
som beslutar. Beslutet kommer att tas i början av 
november. Så det är nu vi kan göra något. Vad kan 
du göra? Ta kontakt med enskilda riksdagsmän och 
tala om hur viktigt det är att säga nej till pakten! Låt 
dig inte luras när man säger att Sverige får insyn 
och inflytande. Det nya eurotoppmötet är skyldigt 
att informera samtliga EU-länder och inflytandet 
består av att Fredrik Reinfeldt en gång om året får 
sitta med och lyssna på ett möte.

 
AnnaLisa Eneroth

Bild: Mikael Gustafsson (V)
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Näst sist av partiledarna sommartalade Jonas Sjö-
stedt i Gammlia i Umeå. Här följer några utdrag ur 
hans viktiga tal. Mellanrubrikerna har underteck-
nad satt dit. Hela talet kan du hitta på Vänsterpar-
tiets hemsida www.vansterpartiet.se.

Så blir det när Vänstern styr en kommun.
Umeå är också vänsterns stad. Här styr en majori-
tet av Socialdemokrater och Vänsterpartister
i gott samarbete. Vi i Vänsterpartiet har över elva 
procent av rösterna i kommunalvalet och vi
gick fram rejält i valet 2010. Det märks i kommu-
nalpolitiken. Enligt lokaltidningen VK:s
utvärdering så har Vänsterpartiets politik stort 
genomslag och vi gör tydliga avtryck som
påverkar umebornas liv.
- Här återtas driften till kommunen av äldreomsorg 
som hade lagts ut till Carema. Umeå
sa hej då till riskkapitalbolagen i äldreomsorgen
- Här erbjuder kommunen arbetslösa unga riktiga 
arbeten med kollektivavtal och
möjlighet att kvalificera sig för A-kassa. När reger-
ingen sviker de unga och bedriver
en politik som gör dem arbetslösa går kommunen 
in och satsar för att hjälpa dem. Här satsas det på 
miljövänlig kollektivtrafik, elbussar och nya järn-
vägslinjer öppnas
- Stora satsningar görs på ett levande kulturliv i 
Umeå
- I Umeå kommun sker ett mycket aktivt arbete för 
ökad jämställdhet mellan kvinnor
och män.
Så ser det ut när vänstern styr. Listan över fram-
gångsrik vänsterpolitik i Umeå kan göras
längre. Det innebär inte att vi är nöjda, vi har 
mycket kvar som vi vill rätta till och göra bättre.
Men i Umeå har vi kommit en liten bit på väg i att 
förverkliga Vänsterpartiets visioner. Till
det kan läggas att kommunen har en mycket god 
och välskött ekonomi.........

Konkret modell för att vinstintresset ska för-
svinna från skola, omsorg och vård.
I Almedalen lade Vänsterpartiet fram en konkret 
modell för hur vi ska se till att vinstintresset
försvinner från skola, äldreomsorg och sjukvård. 
Vinstsyftet ska inte få styra välfärden. Vi ska
garantera likvärdig välfärd över hela landet. De 
miljarder som idag går till riskkapitalbolagens
vinster i skatteparadis ska gå till bättre kvalitet, 
fler undersköterskor och fler lärare. Det handlar om 
många miljarder varje år, pengar till tusentals arbe-

ten som vi skattebetalare har betalt för. Istället för 
att berika miljonärer som smiter från skatt ska de 
gå dit de var avsedda.

En del har sagt att det inte är möjligt att få bort 
vinstslöseriet i välfärden. Vi har visat att det är
fel. Det låter sig göras och efter valet 2014 ska risk-
kapitalbolagen bort ur välfärden. I sak har
ingen kunna bemöta vår modell. Den är både rea-
listisk och genomförbar. Men vilka är det
som är ute i debatten och försvarar riskkapitalbo-
lagens vinster? De politiker som är för privata
vinster i välfärden ligger ganska lågt. Kanske inser 
de att de saknar folkligt stöd i frågan.
Istället är det företrädare för de kapitalintressen 
som gör vinsterna som hörs i debatten. De
försvarar sina profiter. Det påminner mig allt mer 
om den politiska debatten i USA.

Jag bodde i USA för några år sedan och följde då 
den amerikanska politiken med stort
intresse. En av de viktigaste frågorna i den ameri-
kanska debatten är den om sjukförsäkring.
Miljoner amerikaner saknar en bra försäkring och 
det är inte ovanligt att bristen på skydd vid
sjukdom orsakar en för tidig död eller personlig 
ruin.

När någon söker ett nytt jobb är en av de viktigaste 
frågorna vilket försäkringsskydd jobbet
kan ge en själv och ens familj. USA:s privata sys-
tem för sjuka har enorma brister och kostar
betydligt mer per person än den svenska sjukvår-
den. Ändå har det varit så svårt att reformera
systemet. Orsaken är att stora företag vinner på att 
ha det kvar. Med aggressiv marknadsföring
och kampanjbidrag till politiker har man lyckats 
påverka de politiska besluten.

Det har fortfarande inte gått så långt i Sverige, men 
det finns tendenser till det.  De
riskkapitalbolag som gör miljardvinster på våra 
skattepengar börjar ge sig in i den politiska
debatten på allvar. De värvar politiker med stora 
kontaktnät som företrädare och debattörer.
Ofta är det tidigare rödgröna politiker som får i 
uppgift att ge sig in i debatten och trycka på
det egna partiet. En av Reinfeldts egna rådgivare 
på området har värvats direkt ifrån
vårdbolagets Attendos styrelserum.
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Jonas Sjöstedts sommartal



Vi vet att det finns ett starkt stöd för en välfärd fri 
från vinstintressen. Det är därför det är ett
problem när privata vinstintressen blir en sådan 
maktfaktor i politiken. Det blir bolagens
vinstintresse och inte väljarna som styr vart skat-
tepengarna ska ta vägen. Det kan vi som
Vänsterparti aldrig acceptera..........

Trygghet på jobbet och rimliga anställningsvill-
kor
Frågan om privata vinster i välfärden är en självklar 
valfråga för Vänsterpartiet. Idag lägger vi
också fram det som kommer att bli en andra hu-
vudfråga för oss inför valet, tryggheten på
jobbet och rimliga anställningsvillkor.

Det handlar om unga som inte kan få fast jobb 
– om de kan få jobb överhuvudtaget.
Merparten av de unga kvinnor som har arbete idag 
har inte ett fast arbete. Det handlar om att
fast anställd personal ersätts med anställda från 
bemanningsföretag. Det handlar om alla de
som inte kan planera sin framtid därför att timvika-
riat och visstidsanställningar är det enda
som man kan få år efter år. Det handlar om alla de 
arbetstagare som kommer hit från andra
länder och som utnyttjas hänsynslöst med låga 
löner och långa arbetstider på svensk
arbetsmarknad.

Otryggheten breder ut sig på arbetsmarknaden, vi 
ska vara utbytbara och flexibla. Det passar
regeringen och arbetsgivarna bra. Men det är 
många som betalar priset för denna utveckling.
Hur ska vi kunna få inflytande och ansvar på vårt 
arbete om vi inte vet om vi får vara kvar
nästa månad? Hur ska unga människor kunna pla-
nera sin framtid och få en bostad utan fast

arbete? Vilka löntagare vågar säga ifrån mot che-
fen om samma chef avgör om man har arbete
nästa vecka? Otryggheten griper omkring sig. Med 
en sönderslagen A-kassa och en försvagad
sjukförsäkring är priset högt för den som hamnar 
utanför. Den verkliga utsattheten är bara ett
telefonsamtal eller brev bort...........

Utvecklingen går att vända
Det går att vända den här utvecklingen till något 
bättre. Det går att kontrollera lön och
arbetsvillkor. Det går att kräva kollektivavtal. Det 
går att införa bättre kontroll av
underleverantörer. Det går att skärpa reglerna för 
F-skattesedlar och utländska
bemanningsföretag. Det går att avskaffa statens 
eget system för lönedumping, FAS 3, och
istället ge arbetslösa utbildning eller arbeten med 
riktig betalning. Problemet är att vårregering inte 
vill – inte att det inte går. Vi kommer att lägga för-
slagen om hur det ska gå till. I
Vänsterpartiet ska vi lyfta fram de dåliga, men 
också de goda, exemplen. Vi är partiet som
står för trygga jobb. Med max hundra kronor i A-
kasseavgift för alla och avdragsrätt för
fackavgiften ska alla ha råd att vara med i både 
fack och A-kassa.........

En ny regering och ny politik 
Vi behöver en ny regering efter valet 2014. Men vi 
behöver också en ny kurs för politiken. Ett
starkt Vänsterparti är garanten för en ny politik för 
arbete, välfärd utan vinster, för en offensiv
klimatpolitik och för ökad jämlikhet mellan kvinnor 
och män.

Förkortning av AnnaLisa Eneroth 
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Afghanistanvecka i Sverige
En hel del av Vänsterpartiets internationella bevak-
ning och kontakter sköts av Vänsterns Internatio-
nella Forum (VIF). Ett exempel på det arbete man 
bedriver är medverkan i Afghanistanveckan den 3 
– 13 oktober.
Då ska representanter för partiernas kvinnoorga-
nisationer delar i ett panelsamtal om hur kriget i 
Afghanistan kan få ett slut. En ung kvinnlig akti-
vist från Solidarity Party of Afghanistan, Osaman 
Abdul Basir, kommer till Sverige på inbjudan av 
Vänsterns Internationella Forum (VIF). Föreningen 
Afghanistansolidaritet samarrangerar med VIF 
ett möte med henne på  ABF i Stockholm den 13 
oktober. 

I Vänsterpartiet Kronoberg har vi ett internationellt 
utskott som bevakar internationella frågor och  
ordnar möten. Vi fick ett erbjudande från VIF att ta 
emot Osaman Abdul Basir i samband med hennes 
besök i Sverige och vi tackade förstås ja.  Vi har 
önskat att hon kommer den 15/10 eller den 18/10. 
Vi tänker ordna besök av henne på Kronobergs 
Folkhögskola och eventuellt på Linnéuniversitetet, 
samt ordna ett offentligt möte på kvällen.  På detta 
kommer också Peter Hjukström, Afghanistankän-
nare att medverka. Så håll dessa kvällar fria. Mötet 
kommer att hållas på IOGT-NTO.

NAM – Alliansfria rörelsen i FN
En viktig fråga till dig som läsare – har du hört 
talas om NAM? Vet du att den består av 120 av FN:
s länder?
Har du hört på radion eller läst i DN eller Små-
landsposten att NAM just nu är samlade i Teheran i 
Iran, och att det är i samband med detta möte som 
Egyptens president Morsy har bildat en grupp, som 
ska försöka medla i Syrienkonflikten? FN:s gene-
ralsekreterare Ban Ki Moon också är närvarande. 
vilket retat USA och Israel oerhört. I NAM växlar 
man ordförandeskap med jämna mellanrum. Egyp-
ten har varit ordförande sedan 2009 och lämnar 
nu över det till Iran. NAM är världen näst största 
organisation.

 ”Alliansfri” betydde från början att man ville vara 
fri i förhållande till de två maktblocken under kalla 
kriget. Nu ska de vara politiskt oberoende i förhål-
lande till världens stormakter, nämligen Förenta 
Staterna och dess europeiska allierade.

Colombia
Ett annat exempel på mediernas utelämnande av 
vissa fakta är de inledda fredssamtalen mellan 
Colombias regering och Farc-gerillan.  Detta blev 
en stor nyhet i media, men naturligtvis nämns bara 
att samtal ska föras i Oslo, inte att de inledande 
samtalen mellan parterna inleddes några veckor 
tidigare i Kuba. 
Det är ändå positivt att Colombias president San-
tos har en annan inställning än den föregående 
presidenten Uribe, vars nära samarbete med stor-
godsägarnas paramilitärer orsakade en intern flyk-
tingström på flera miljoner invånare och tusentals 
dödsfall. En åtgärd som väckte stor upprördhet 
både i grannländerna och bland jurister, civilsam-
hället och människorättsgrupper i Colombia var av-
talet med USA hösten 2009, som garanterade USA 
tillgång till minst sju militärbaser i landet under tio 
år. Avtalet satte ingen gräns för det antal soldater 
som USA kunde stationera i Colombia och inte hel-
ler för det antal baser som USA kunde utnyttja.

Med anledning av de inledda fredssamtalen sände 
Studio ett i SR ett samtal mellan Magnus Linton 
och Alexandra Puccini, svenskcolombianska. Alex-
andra P. tror på samtalen och menar att båda sidor 
har intresse av att förhandla. Hon tror att Santos 
ändrat Colombias attityd. Magnus L. påpekar att 
visserligen tycker den gamla högern i Colombia att 
detta är ett naivt steg och bara kommer att erbjuda 
Farc en arena för propaganda, men Colombia har 
blivit alltmer isolerat relationerna med Venezuela 
och Kuba är annorlunda än under Uribe. De flesta 
anser att Farc har ett politiskt mål, de vill uppnå 
något som de andra länderna, Bolivia och Venezu-
ela uppnått.

Kanske kan de inledda samtalen leda till en bättre 
situation för Colombias befolkning, inte minst för 
kvinnorna, som drabbats allra hårdast. Och kan-
ske kan president Juan Manuel Santos inta en mer 
självständig hållning gentemot USA och mindre 
aggressiv gentemot sina grannar än president 
Uribe gjorde.

AnnaLisa Eneroth   
 

Internationellt
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Glöm inte stödfonden!         Plusgiro 7 96 57-3

TIDSPLANERING VÄNSTERPARTIET KRONOBERG 2012

september
12     V- kommunalekonomisk dag i riksdagen.
21     kl 09.00 Region-Landstingsgruppmöte med Börje Lindqvist.   
   Växjö, linnégatan 20.

oktober
4 kl 18.00 Distriktsstyrelsemöte, Växjö, linnégatan 20. 
17   Ordförandekonferens i Stockholm.
18   Funktionärskonferens i Stockholm.
5 kl 10.00 Regional V-träff i Växjö, linnégatan 20.

november
8  Besök från particentralen + distriktsstyrelsemöte 18.00 i      
    Växjö, linnégatan 20.
9 kl. 09.00 Region-Landstingsgruppsmöte. Växjö, linnégatan 20.

december
11 kl. 18.00 Distriktsstyrelsemöte.

Ombudsman Daniel Liffner
Mobil: 070 58 30 555
Mail: kronoberg@vansterpartiet.se
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Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå
Det dånar uti rättens krater,
snart skall uppbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.
 
Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

I höjden räddarn vi ej hälsa,
ej gudar, furstar stå oss bi,
nej, själva vilja vi oss frälsa,
och samfälld skall vår räddning bli
För att kräva ut det stulna, bröder,
och för att slita andens band,
vi smida medan järnet glöder,
med senig arm och kraftig hand.

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

I sin förgudning avskyvärda,
månn´guldets kungar nånsin haft
ett annat mål än att bli närda
av proletärens arbetskraft?
Vad han skapat under nöd och vaka
utav tjuvar rånat är;
när folket kräva det tillbaka
sin egen rätt de blott begär.

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

Båd´stat och lagar oss förtrycka
vi under skatter dignar ner.
Den rike inga plikter tycka,
den arme ingen rätt man ger.
Länge nog som myndingar vi böjt oss,
jämlikheten skall nu bli lag.
Med plikterna vi hittills nöjt oss .
Nu taga vi vår rätt en dag.

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

Till krigets slaktande vi dragits,
vi mejats ned i jämna led.
För furstars lögner har vi slagits,
nu vill vi skapa evig fred.
Om de oss driver, dessa kanibaler,
mot våra grannar än en gång,
vi skjuter våra generaler
och sjunger broderskapets sång.

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

Arbetare, i stad på landet,
en gång skall jorden bliva vår
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla lika klar.

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

Internationalen


