
Vänsterpartiet Kronoberg

Val av ombud till kongressen i januari 2014

Distriktsstyrelsen har delat distriktet i två valkretsar, ”V Växjö” och ”Övriga partiföreningar”. I 
varje valkrets väljs två kongressombud och två ersättare. Alla distriktets medlemmar är valbara i 
båda valkretsarna.

På valsedlarna, en för val av ordinarie och en för val av ersättare, skall du stryka de kandidater du 
inte röstar på. Högst två namn får vara ostrukna.

Skicka valsedlarna i svarskuvertet, frimärke behövs inte, så snart du kan. De måste vara på kansliet 
i Växjö senast 11/11 för att räknas.

Kort presentation av kandidaterna:

Namn Partiförening Ålder Adress

  1 Dalala AbdelGani Pettersson V Växjö 57 år Skyttegatan 32, 352 41 Växjö
  2 Fanny Battistutta V Växjö 43 år Toftasjövägen 171, 352 49 Växjö
  3 Selma Beglerbegovic V Växjö 34 år Mörners väg 58 B, 352 38 Växjö
  4 Zinar Canpolat V Växjö 35 år Mörners väg 58 B, 352 38 Växjö
  5 Elia Cariz V Växjö 63 år Lärkgatan 12 
  6 Carin Högstedt V Växjö 68 år Toftasjövägen 77, 352 49 Växjö
  7 Mikael Kalin V Ljungby 25 år Märta Ljungbergsv. 45, 341 35 Ljungby
  8 Alexander Moser Uppström V Älmhult 18 år Vallgatan 11 K, 343 34 Älmhult
  9 Anders Mårtensson V Växjö 61 år Thomas Johannisgatan 3 C, 352 33 Växjö
10 Jerker Nilsson V Älmhult 45 år Skånegatan 6, 343 74 Liatorp
11 Lena Nilsson V Lessebo 60 år Storgatan 53 A, 360 50 Lessebo

Valberedningen har ställt två frågor till kandidaterna, nedan kan du läsa deras svar.

Vad tycker du om förslaget till uttalande inför EU-valet?

1 Dalala
Mycket tydlig uttalande, självklart säger vi nej till EU anhängare, nej till mer makt till EU. Vi vill 
att fler länder ska träda ut ur EU. Vi står kritiska till EU. Vi kräver att svenska folkets ska säga nej 
till Euron i folkomröstningen. Sverige ska inte bli ett län i ett växande EU. Vi ska inte acceptera att 
Sveriges ekonomiska politik ska styras av EU. Med en stark vänster lämnar vi EU, det är vårt mål.

2 Fanny
Jag tycker att den är super, vi för den rätta politiken. Vi ser själva vad EU har orsakat i andra länder.

3 Selma
Jag anser att ämnet som tagits upp är av stor betydelse och det känns bra att vi är ett parti som vågar
sticka ut och stå för vad vi tycker. Har inga invändningar!

4 Zinar
Har inga invändningar i EU-uttalandet.

5 Elia
Arbetslöshet och fattigdom orsak till den ekonomiska krisen. Kvinnor rättigheter försämrad. 



Jämställdhet i Europa håller på att raseras, invandrare och hbt-personer drabbas. Euron tvingar 
länder att föra en ekonomisk politik som inte passar dem. Partiet måste se till att utvärdera det 
svenska EU-medlemskapet.

6 Carin
Uttalandet bär starka spår av förra EU-parlamentsvalets V-politik. Vi skulle vara kritiska och det 
skulle räcka för att vinna folkets röster. Det räckte inte! Vi backade. Självklart ska vi vara just 
kritiska, varje dag, på varenda arena där vi finns. Men vad vill vi? Vad ska vi göra i parlamentet 
tillsammans med de övriga vänsterkrafterna? Det behöver vi precisera och lansera i valrörelsen.
Skicka inte fler ja-sägare!? Till vad? Är det nej-sägare vi ska skicka. Till vad? Allt?

”Vårt långsiktiga mål är att Sverige lämnar EU”. Om det nu finns en majoritet i Vänsterpartiet för 
att gå ur (vilket jag faktiskt betvivlar), varför inte nu? Vad ska vi vänta på? Om vi inte driver den 
frågan nu, vad väntar vi på ska hända i detta EU som beskrivs som en elak hydra. Spola 
utträdeskravet i texten, om det inte är aktuellt och fyll texten med vad vi vill åstadkomma i detta EU
som består av parlament, som röstas fram i demokratiska former i varje land. Vår uppgift överallt är
att vrida resultaten åt vänster, genom samarbete med de vänsterpartier som finns och som är alldeles
för få.

7 Mikael
Är för ett utträde ur EU. Med EU:s marknadsliberala politik kan vi inte för en politik till vänster. Vi 
kan heller inte göra en klimatomställning som är värd namnet. Ekologiska varor och konventionella 
varor konkurrerar på samma villkor och ska så göra enligt EU. Utan EU skulle Sverige kunna ta 
bort momsen på ekologiska varor. Idag handlar det om klass ifall du har råd eller inte att köpa de 
dyrare ekologiska varorna. Konsumentmakt i all ära - men det räcker inte. Vi behöver en politik 
som styr - inte företag och kunder. EU styrs idag av lobbyorganisationer. Det är inte demokratiskt. 
Men givetvis kan det vara bra att göra en utvärdering - då har vi mer på fötterna för att genomföra 
ett utträde.

8 Alexander
När jag läser detta uttalandet så ser man tydligt hur allvarlig EU:s kris är. De har förklarat ganska 
ingående om bristerna och de negativa konsekvenserna som EU och EMU har orsakat. De visar 
tydligt på problematiken med EU och presenterar sedan våra lösningar vilket är ett mycket bra 
upplägg. De är väldigt tydliga med våra ambitioner och mål. De är tydliga med vad vi står för och 
vad vi vill göra. Det är en mycket bra sak som gör oss starkare tror jag, när vi är tydliga med vad vi 
vill och att vi driver vår egen politik. Jag tycker därför att detta är ett mycket bra uttalande.

9 Anders
Ok i stora drag men jag förordar att utträdeskravet ur EU slopas.

10 Jerker
Jag tycker att båda uttalandena inför eu-valet och riksdagsvalet är bra och tydliga. Möjligen kunde 
man ytterligare varit tydligare, som man varit tidigare i andra sammanhang, att man inte vill sätta 
sig i en regering med S och Mp på vilka villkor som helst, utan kan tänka sig oppositionsrollen även
med en S + Mp-regering.

11 Lena
Jag vill egentligen inte uttala mig, eftersom jag inte stödjer kravet om utträde ur EU. Det är i princip
den enda fråga jag inte är på samma sida som partilinjen. Jag är självklart EU-kritisk, men 
förespråkar inte utträde. Jag har också för lite kunskaper i frågan.



Vad tycker du om förslaget till uttalande inför riksdagsvalet?

1 Dalala
Uttalandet är konsekvent, tydligt och enkelt, Vi ligger bakom ett starkt vänsterparti det är en garant 
för rättvisare Sverige. Vi styr vårt land med rödgrön linje. I ett Sverige där Vänsterpartiet har 
regeringsmakt förenar vi målet om arbete åt alla, ett ekologiskt hållbart samhälle genom långsiktiga 
investeringar i energiomställning, nya bostäder och miljövänlig transport.

2 Fanny
Den är också bra, vi är en partiet som visar vad vi går efter. Våra prioriteringar är absolut de 
viktigast i ett samhället där vi måste bygga vår välfärd på nytt, eftersom alliansen har lyckas att 
förstöra den. Folk måste inse att genom att bygga vårt välfärd, så skapar vi ett tryggare samhället 
för alla.

3 Selma
Tycker att det är bra att vara klara och tydliga i våra uttalanden så alla lätt kan förstå vad 
Vänsterpolitik handlar om. Jag skulle vilja highlighta informationen som finns under punkt 18. Att 
vi vågar stå på oss och visa självsäkerhet för att öka förtroendet hos medborgarna. Vi behöver det. 
Jag vet att partiet är kapabelt till att genomföra långsiktiga positiva förändringar och det är bra att vi
är ärliga om att allt inte kan ändras över en natt men vi måste göra det på ett sätt som inger 
förtroende. Vi är ett parti som kan vinna folkets hjärtan. Tror vi på oss själva så kommer andra att 
göra det också. 
Det jag saknar är invandringspolitiken, den nämns ingenstans. Personligen anser jag att politiken är 
misslyckad och kvittot på det har SD. Det är dags att kavla upp ärmarna och våga diskutera ett 
ämne som vardagligt diskuteras hemma vid middagsbordet.

4 Zinar
Har inget att invända här heller men det saknas en fråga som man har förbisett och det är 
invandringspolitiken. Att blunda och låtsas som att allt är under kontroll gynnar ingen. Vi är ett parti
som tänker långsiktigt och invandringsfrågan är en fråga som behöver behandlas nu för att kunna få 
positiva långsiktiga resultat.

5 Elia
Privat ägande kontra gemensamt ägande och hur detta påverkar samhället. Är vi redo för att ta den 
debatten? Jämlikhet inom vård, omsorg, utbildning och annat livsviktigt. Människors lika värde ska 
synas i praktiken.

6 Carin
Tycker på det stora hela att det är bra i grundtonen. Skulle vilja ha ännu tydligare beskrivning av 
skillnaden mellan nyliberal marknadsdyrkan och vårt alternativ, men det kan handla om att flytta 
om i texten, att redigera punkterna i stycke 19 m m. Vårt uttalande och alternativ ska inge 
människor hopp om att det går att förändra. Många medborgare är trötta av och på nuvarande 
situation. De vill byta regering, säger de. Vi ska visa på att det har en reell innebörd och vilken den 
är. Det är inte ett byte för bytets skull, utan till solidaritet, rättvisa, arbete åt alla.

7 Mikael
Är för detta uttalande. Kort och koncist. Folk förstår vad vi menar. Det kapitalistiska systemet har 
misslyckats fatalt. Ett jämlikt Sverige och en jämlik värld tjänar alla på! Forskning har dessutom 
visat att jämlikare samhällen mår bättre. Vi behöver öka den offentliga konsumtionen och höja 
lönerna. Skillnaden mellan lönerna och företagens vinster är nu lika extrem som den var för 100 år 
sen. Att höja lönerna skulle kunna öka konsumtionen av varor och tjänster och i sin tur leda till fler 
arbeten. Trygga arbeten och bra arbetsvillkor för unga behövs också. 



8 Alexander
Jag tycker att detta är ett mycket bra uttalande. Det är bra för att de är väldigt tydliga med att vi är 
garanten för förändring och att vi spelar en central roll för regeringsbyte. De skriver bra om att vi 
har ett bättre samhälle att erbjuda, ett tryggt samhälle byggt på omtanke, rättvisa och solidaritet. 
Uttalandet känns väldigt positivt och konstruktivt.

Sen tycker jag det är väldigt bra att de tar upp de negativa konsekvenserna av den borgerliga 
regeringen och de positiva effekterna som vår politik har gett i de kommuner där vi styr. Det är även
bra att de skriver om våra ambitioner så att vi verkligen visar att vi har bra lösningar och vi har egna
visioner och vi har en egen politik. Det är väldigt viktigt tror jag, just att vi har en egen politik.

9 Anders
I det stora hela mycket bra!

10 Jerker
Jag tycker att båda uttalandena inför eu-valet och riksdagsvalet är bra och tydliga. Möjligen kunde 
man ytterligare varit tydligare, som man varit tidigare i andra sammanhang, att man inte vill sätta 
sig i en regering med S och Mp på vilka villkor som helst, utan kan tänka sig oppositionsrollen även
med en S + Mp-regering.

11 Lena
I huvudsak bra. Välkända ståndpunkter, väl formulerade. 

På de ställen där texten berör samhället i stort, där det finns ideologiska resonemang, så saknar jag 
dock en tydligare systemkritik vad avser kapitalismen som ekonomiskt system. Ett ifrågasättande 
av den ständiga tillväxten och ökad konsumtion. Detta tillväxtsamhälle tär alldeles för mycket på 
jordens resurser – och på människan. Jag efterlyser en diskussion om arbetets (lönearbetets) 
överordning. Och ska vi verkligen tala om full sysselsättning när det inte kommer att vara möjligt? 
Frågan är om det ens är nödvändigt. Det finns forskning som visar på att vi bara skulle behöva 
arbeta 4 timmar om dagen för att upprätthålla produktiviteten.

Jag är för något slags system med basinkomst (medborgarlön) av flera skäl. Jag vet att detta inte är 
partilinjen och det förmodligen främst av taktiska skäl. I nuläget vore det antagligen politiskt 
självmord att föra fram idén. Men jag anser ändå att vi kunde uttrycka oss på ett sätt som gör att 
människor själva får fundera över om det verkligen är hållbart att fortsätta som vi gör, med 
nuvarande ekonomiska system. Så kan människor dra egna slutsatser. Vi borde i alla fall kunna sätta
igång en process inom partiet där basinkomst diskuteras seriöst. Som ett första steg bör vi fortsätta 
driva vårt gamla krav om 6 timmars arbetsdag. I det här dokumentet finns inte ett ord om 
arbetstidsförkortning. Däremot arbete, full sysselsättning som förutsättning för existensen. På så vis 
hyllar vi okritiskt arbetet som livets största mening på samma sätta som alla andra partier (nja, 
Miljöpartiet HAR i alla fall delvis fört fram ståndpunkter kring frågan)

Jag saknar också ett försvar för oss som enligt Alliansen ”lever på bidrag”. Vi som inte har ett 
lönearbete är också värda ett bra liv. NÅGOT parti (och vilket skulle det vara om inte 
Vänsterpartiet?) borde stå upp för oss och försvara att vi också har rätt att leva på en hygglig 
standard, även om vi av olika skäl befinner oss på ”fel” sida om arbetslinjen. Jag vet ju att partiet i 
grunden värnar om oss och bl a vill höja ersättningarna, men jag tycker också att det är viktigt att 
öppet bemöta Alliansens angrepp samt säga det som Socialdemokraterna inte säger. Vi ska inte 
fega, utan rakryggat stå för våra värderingar också i våra uttalanden och programförklaringar! 

- - - - -

Kom ihåg att posta eller lämna dina valsedlar i bifogat svarskuvert så att det kommer till 
expeditionen i Växjö senast måndag 11 november!


