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Välkomna till KronobergsNytt från Vänster nr 3! 
Första maj har passerat, kallt som vanligt, men vi 
klarade våra manifestationer utan regn. Med tanke 
på läget i landet med växande klyftor mellan rik och 
fattig, borde demonstrationstågen ha varit jätte-
stora. Så var det inte. Men de vänsterpartister som 
samlades var fulla av entusiasm och fantasin visste 
inga gränser när det gällde att hitta på lämpliga 
plakattexter. 

Landsbygdsfrågorna berör oss kronobergare all-
deles särskilt. Vi lever ju i ett avfolkningslän. Det 
behövs ett landsbygdsparti och det fi nns också. Det 
heter Vänsterpartiet. I detta nummer får du ett litet 
axplock av punkter i programmet och tips var du 
kan läsa hela.
Och till sist: vill du göra något konkret – delta i 
Fredsresan till Luleå i sommar! Ännu har du tid att 
anmäla dig.    AnnaLisa och Staffan

Hur får vi fl er 
medlemmar till 
Vänsterpartiet? 
Läs ordförande Carin Högstedts 
funderingar i ”Ordförande har 
ordet” på sidan 2.

Vänsterpartiet Kronobergs stödfond

Vi har inga stora företag
eller organisationer, som 
hjälper oss ekonomiskt, 
när vi driver frågorna
om rättvisa

Plusgiro 7 96 57 -3
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Det är en torr och kall vår (fi nns en gammal dikt 
om det – Lucidor kanske?). 1 maj  i först Växjö och 
sedan Ljungby blev väl mycket kyla, blåst och även 
regn. Jag fi ck  tina upp mig i badkaret. 
Men politiskt var Ljungby en mycket trevlig och
givande tillställning i Järnvägsparken. 
Mycket folk (ca 200), sång, allsång, korta tal, korv-
grillning, lotter, kaffe, politiska budskap om solida-
ritet, jämställdhet, jämlikhet och insamling till Ship 
to Gaza. Att samsas S+V+LO+ABF på arbetarrörel-
sens helgdag känns verkligen rätt.
I Växjö på Emigrantinstitutet lyssnade ett hundratal 
på Eva-Britt Svensson, som höll ett mycket omtyckt 
och glödande tal. 

Tyvärr attraherar inte 1 maj längre. Det är bara att 
inse. Jag hörde på radion att inte ens Juholt drog 
några större skaror. S i Växjö samlade ca 150 enligt 
tidningen. Tillbaka till kulturfest nästa års 1 maj? 
Personligen tror jag på det, om vi inte kan få övriga 
arbetarrörelsen med på att vi gör något gemensamt.

V-distriktet har nu tillsvidareanställt Daniel Liffner, 
som vill vara anställd och som vi vill ha anställd. 
Det är roligt att komma in på ”kansliet” som Daniel 
säger och träffa honom i full aktion! 
Tyvärr har vi ännu inte lyckats utöka hans anställ-
ning (han har 50%) men vi ska göra vad vi kan. 
Och ni kan alla bidra genom att sätta in pengar på 
Stödfonden – pg 79657-3. Ni kan alla bidra på så 
sätt att ni sprider information om Vänsterpartiet 
Kronobergs stödfond och pg-numret, men också 
direkt bidra till fondens uppbyggnad inför nästa val 
2014.

Vid senaste räkningen 25/4 hade distriktet 213 
medlemmar (207 i februari). Årskonferensen satte 
målet 250 netto våren 2014 och en jämn könsför-
delning. Det ska vi klara, men då måste vi bli bättre 
på att ta hand om nya medlemmar och mycket 
bättre på att fråga folk om medlemskap samt fram-
för allt visa att (V) gör skillnad.  Så låt oss visa det 
genom aktiviteter av alla sorter, motioner, interpel-
lationer, frågor, insändare, 
bloggar och använd gärna 
Facebook m fl  nya medier 
för att nå ut bredare! 

Det är nu vi lägger grunden 
för att störta borgarna 2014!

Carin Högstedt
Distriktsordförande 

Ordföranden har ordet
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Vänsterpartiet fi rade 1 maj på fyra platser i länet, 
nämligen Växjö, Ljungby, Älmhult och Alvesta.

       
Växjö

Vi samlades vi vid Speakers Corner. Där 
hölls appelltal av Ung Vänster, Vänsterns 
studentförbund, Marie Eriksson, Dalala 
AbdelGhani och Daniel Liffner. Musik 
och sång stod Alexander Dahlberg för. De-
monstrationen med mängder av plakat gick efter 
sambatrummor till Utvandrarnas hus. 
Där höll Eva-Britt Svensson ett bejublat tal. Hon 
inledde talet med en uppräkning av alla kriser som 
pågår just nu, men hon hade ett viktigt hoppfullt 
budskap. Makten försöker intala oss att alla dessa 
kriser är oundvikliga och beror på någon konstig 
naturlag. Men så är det inte; de beror på politiska 
beslut – och beslut kan man ändra på. Det är det vi 
skall göra. 
Eva-Britt berättade också något glädjande från EU-
parlamentet. Som enda svensk är hon ordförande 
i ett utskott, jämställdhetsutskottet och det ger 
en bättre plattform för att påverka berättade hon. 
Som utskottsordförande ingår hon i ledningen för 
parlamentet. Eva-Britt fi ck också 2010 1:a priset för 
enastående arbete i parlamentet. Detta bland 763 
ledamöter!
Naturligtvis talade Eva-Britt om eurokrisen och klar-
gjorde varför det är så svårt för Grekland, Irland och 
Portugal att komma ur krisen. De kan ju inte påver-
ka export/import med en egen valuta och inte heller 
räntan. Euron har medverkat till att förvärra krisen. 

Och vad gör EU-makten? De omprövar inte den 
förda ekonomiska politiken. I stället gör de tvärtom 
och vill nu styra i första hand euroländernas eko-
nomi från Brüssel. Lånen som ges till krisländerna 
förbinds med en ännu starkare nyliberal politik.
Eva-Britt tog också upp läget i Sverige efter valet 
2010 och beklagade förstås att vi i vänstern inte 
lyckades göra politik av den verklighet människor 
upplever. Detta måste vi göra om vi ska kunna 
vända utvecklingen. Tillsamman kan vi lyfta våra er-
farenheter – arbetslösa, utförsäkrade, kvinnor som 
utsatts för övergrepp – och göra politik av det och 

se till att våra frågor styr agendan.
Vill du läsa hela talet kan du gå 

till Vänsterpartiet Växjös 
hemsida: www.
vvaxjo.se 

Efter talet spela-
de musikgruppen 

Mattis för första 
gången i Växjö. Hå-

kan Frizén höll ihop 
de båda mötena och 

band samman med 
politisk humor.

Älmhult
Solen sken, men det blåste kallt, när Vänsterpar-

tiet Älmhult satte upp 
sitt V-tält på torget i 
Älmhult, där Socialde-
mokraterna och Vän-
sterpartiet samsades 
om arrangemanget. 
Korvservering, fi ka och 
material för informa-
tion – allt fanns där. 
Först talade Helene Frit-
zon  (S), kommunalråd 
från Kristianstad och 
ledamot i verkställande 
utskottet. Sedan spe-
lade Älmhults Musikkår 

och därefter var det dags för Karin Tjäder från SSU 
att tala – för första gången på 1 maj. Till slut var det 
så dags för Lennart Värmby (V). Han började med 

Fortsättning på nästa sida.
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att gå tillbaka till valresultatet, som inte blev det vi 
hoppats. Han menade att just 1 maj är en dag för 
jämlikhet, välfärd och solidaritet. Den symboliserar 
hoppet om ett samhälle där alla är med och ingen 
utanför! Det behövs en förändring, sade Lennart. 
Han gav därpå en hel del exempel på hur klyftorna 
växer i Sverige och vilken förändring som behövs i 
de olika exemplen. Han slutade med att kräva att 
Fas 3 ska fasas ut och att tågen ska gå i tid. 
Läs hela talet på www.vvaxjo.se !

Ljungby
Också i Ljungby samsades socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet om förstamajfi randet. Samling 
skedde i Järnvägsparken och som Carin Högstedt 
sade till tidningen smålänningen: ”Det är ju inget 
konstigt med det. Det här är ju arbetarrörelsens dag 
– inte partiernas.” I Ljungby utformades fi randet 
som en familjetillställning, där det fanns något att 
göra också för barnen.
För Socialdemokraterna talade Anna Fransson, 
landstingsråd. Hon tog framför allt upp den välfärd 
vi borde ha råd med i Sverige.
Carin Högstedt talade för Vänsterpartiet. Hon ta-
lade om bristen på jämställdhet, bl a att rätten till 
heltid 35 år efter att hon började arbeta politiskt 
fortfarande är en könsfråga. Hon tog också upp FN:s 

milleniemål och att det skulle vara enkelt att minska 
mödradödligheten. (1 år av världens  militärutgifter 
– 1464 miljader dollar – skulle betala sexuell och 
reproduktiv hälsa i hela världen under 43 år, red. 
Anm). Carin tog också upp regionfrågan som 
just nu är mycket aktuell. Vart 
ska Kronoberg höra? 
Skåne, som det fi nns 
politisk majoritet för? 
Eller Småland, 
kanske tillsammans 
med Blekinge? Vänster-
partiet kommer kanske 
att föreslå en folkomröst-
ning i frågan.
Läs hela Carins tal på www.
vvaxjo.se .

1a maj 2011

Interpellation till landstingsstyrelsens 
ordförande

Angående screening av pulsåderbrock

Enligt radions P1 är pulsåderbrock en allvarlig 
sjukdom hos många män. Det beräknas att 
varje år dör i Sverige cirka 900 personer i denna 
diagnos. Eftersom vi i Kronobergs län är cirka 2 
% av Sveriges befolkning skulle det för vårt län 
betyda att 18 personer i vårt län dör p.g.a. denna 
åkomma. Genom en enkel s.k. Screening kan 
dessa pulsåderbrock upptäckas och behandlas i 
tid innan det blir akut

I juli 2009, alltså snart för 2 år sedan, lämnade 
vi i Vänstern in em motion om att starta screen-
ing på alla äldre män. I november 2009 bifölls 
denna motion av fullmäktige och beslutet blev 
att lägga in screening i 2010 års verksamhets-
plan.

Mina frågor är nu:

1  Hur långt har man kommit med screeningen?

2  När beräknas alla berörda av åtgärden komma 
i åtnjutande av densamma?

Ljungby 2011 04 19
Tryggve Svensson, Vänsterpartiet

Interpellation 
till landstinget
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Första maj i Honduras
TEGUCIGALPA / 2011-05-01 / Två miljoner hondura-
ner på Första maj

Första maj fi ras ju över hela världen, så varför ta 
med just fi randet i Honduras? Minns du käre läsare 
att det skedde en statskupp där i juni 2009? Den 
folkvalde presidenten Zelaya togs till fånga och 
fördes bort mitt i natten, Inte ens skor fi ck han med 
sig. Kuppmakarna kom från Högern, men hade stöd 
av USA, bl a fl ögs han iväg med ett fl ygplan som 
landat på den amerikanska basen som fi nns i lan-
det. Kuppmakarna ordnade ett illegalt val och fi ck 
till en ny president, Lobo. 
I bolags-medier i Sverige, liksom i vår s k public 
service, dvs SVT och SR skrivs eller sägs inte ett ord 
om Honduras. Därför måste vi berätta.
Dick och Miriam Emanuelsson som varit på plats 
rapporterar därifrån på nätet. Här ett utdrag ur de-
ras rapport:
Rafael Alegría, ledare för Vía Campesina och med-
lem i Folkliga motståndsfronten, FNRPs styrelse, 
talade från scenen i Morazánparken. Den 1 maj i 
Honduras visade vilket enormt folkligt missnöje 
som råder med förtrycket, våldet i alla dess former 
och ”hungerpolitiken”. Det framgick av plakaten 
från tusen och åter tusen demonstranter i huvudsta-
den Tegucigalpa. De tog också upp nedmonteringen 
av arbetarklassens sociala och ekonomiska landvin-
ningar. Det var inte bara fackföreningar som demon-
strerade, utan också hela det arbetande folket. 

Reina Centeno, ordförande för ”Frontens kvarter och 
byar”, uttryckte liksom Lorena Vasquez och Marina 
Sosa från Manzanaldistriktet, sitt fulla stöd för de 
hundratusentals invånarna i huvudstaden som lever 
som inhysingar eller hemlösa och de 2 500 familjer 
i grannskapet Manzanal som när som helst kom-
mer att vräkas från sina hem, där de har bott sedan 
1990. Detta enligt ett domstolsutslag som, enligt 
Reina, utfärdats av samma maktelit ”som godkände 
statskuppen den 28 juni 2009.” Men de tre kvinnor-
na känner stödet från Fronten och kommer inte att 
gråta utan att mobilisera sig för att försvara kvarte-
ret och alla familjer som bor där.
Kvinnomorden i Honduras har ökat tre gånger jäm-
fört med före kuppen. Leda Sanchez, ordförande 
för Sjuksköterskeförbundet, gav ett exempel: En 
av hennes kollegor, Edy Yanet Moreno, som deltog 
i sjuksköterskornas fackliga kamp, mördades i ett 
kulregn. Många kvinnor som arbetar på Honduras 
svältlönefabriker, där de utgör en stor majoritet av 
de 140 000 anställda, mördas på vägen till och från 
jobbet.   
I närheten av kongressbyggnaden dök Xiomara 
Castro de Zelaya, tidigare Honduras första dam, upp 
och uttalade sig för oss journalister, samtidigt som 
hon hälsade på och kramade de som kom gående. 
Hon hade med en förstamajhälsning till arbetarna 
från den störtade president Manuel Zelaya Rosales, 
från hans landsfl ykt i Dominikanska republiken. 
Han uppmanade dem att fortsätta kampen för att 
bygga upp Honduras på ny grund.

1a maj 2011

Idag lever 170.000 fl yktingar från Västsahara i 
södra Algeriet delvis under mycket svåra förhål-
landen.
Emmaus Fredriksdal och Emmaus Åkvarn skall 
därför göra en resa med minst 8 ambulanser 
som skall skänkas till Red Crescent i Västsahara. 
Den hjälp som kan förmedlas är mycket betydel-
sefull för de Västsaharier som lever i läger långt 
ifrån sjukhus. Projektet har fått namnet ”Sahara 
Convoy”. 
Ambulanserna som är utrustade med medicinsk 
utrustning skall köras genom Europa och Algeriet 
för att nå sin destination i Tindouf i sydvästra 

Algeriet. 
För att öka förståelsen av bistånd till fl yktingar 
som tvingats fl y sitt eget land har Sahara Convoy 
bjudit in några givare och intresserade att följa 
med och hjälpa till med att köra ner ambulanser-
na på en 450 mils färd från Ask till Tindouf. 
En kärngrupp från Emmaus har förberett avresan 
som gjordes 1:a Maj.

V Växjö har bidraget med 2 000 kr till två mini-
reningsverk.

www.saharaconvoy.com

Project Sahara Convoy
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Vad händer i lokalföreningarna?
Uppvidinge
Vänsterpartiet i Uppvidinge vill satsa på 
skolan och anslog i sin budget 3 miljoner 
extra till fem extra lärartjänster. För att 
fi nansiera detta ville man höja skatten med 
25 öre. Förslaget röstades ned i fullmäktige. 
Men kanske kan en del av Vänsterpartiets 
förslag ändå bli verklighet. Det nyligen 
antagna nya utjämningssystemet mellan 
landets kommuner kommer att ge Uppvi-
dinge 6 miljoner kronor mer i år och även 
andra partier är då positiva till att lägga 
mer på skolan.

Vindkraftsprojektet i Uppvidinge går framåt 
och Vänsterpartiet har hela tiden gett sitt 
stöd till detta, även om några medlemmar 
gärna hade sett ett större respektavstånd 
från bostadsbebyggelse.
Nya medlemmar har engagerat sig i partiets 
verksamhet bl a för partiet i OLsmässan 
den 27/7. Partiet bidrar till att bekosta ett 
framträdande av Pär Sörman, en trubadur 
som är välkänd i Växjötrakten sedan den 
tid han arbetade för Regionteatern i Växjö. 
Ett av hans mest älskade program är det 
han gör om diktaren och sångaren Dan 
Andersson.
Leif Hauge rapporterade via telefon.

Uppvidingevänsterns egen webbplats fi nns 
sedan en tid tillbaka på adressen: http://
vansterpartiet.uppvidinge.dinstudio.se 
- den är väl värd ett besök.

Tingsryd
Från Tingsryd meddelar göran Mård att Vän-
sterpartiet Tingsryd haft årsmöte. Styrelsen 
är liten men effektiv, den består av Göran 
Mård, ordförande, Anders Eklund, Sara 
Rydberg och Jörgen Forsberg.

Frågan om vilken mat som ska serveras på 
äldreboende och skolor har väckt en inten-
siv debatt. En namninsamling har startats 
för att kräva en folkomröstning i frågan. 
Vänsterpartiet stöttar namninsamlingen 
och medlemmarna hjälper till att samla in 
namn. Man behöver 1 500 namn för att det 
ska bli en folkomröstning och Göran Mård 
tror att det kommer att lyckas. De partier 

som stöder en folkomröstning är förutom 
Vänsterpartiet också Miljöpartiet och Cen-
tern. 

För övrigt går allt sin gilla gång och Göran 
gläds åt att några nya medlemmar tillkom-
mit.

Lessebo
Nicke Lindberg talar om att även Vänster-
partiet i Lessebo haft årsmöte. Den nyvalda 
styrelsen består av Nicke Linberg, ordföran-
de, Rie Bertilsson, Lena Nilsson och Patrik 
Nyqvist.

Partiet har skrivit en motion om att de som 
går på socialbidrag inte ska få avdrag på 
detta om de får tillfälligt arbete, t ex att bar-
nen får feriearbete. Motionen antogs inte, 
men fullmäktige beslutade att utreda  och 
fl era andra partier var positiva till förslaget.

V Lessebo planerar ett möte för allmänhe-
ten om utförsäkringar, som ju blivit ett stort 
problem för många. 

Alvesta
Börge Nielsen rapporterar från Alvesta. 
Själv fi rade han sin 65-årsdag den 1 maj 
med torgmöte i Alvesta. Kanske var det 
iskylan som bredde ut sig över landet just 
till arbetarrörelsens egen dag (håller  vä-
dergudarna på Reinfeldt?), men tillström-
ningen av folk till 1 maj-fi randet var mindre 
än vanligt. Två talare hade man, nämligen 
Börge själv, som talade om läget i riket och 
Anne Grot, som tog upp de lokala frågorna, 
bl a skolan.

Börge är nöjd med Vänsterpartiets arbete i 
fullmäktige, Ulla Edholm och Anne Grot gör 
goda insatser. I fullmäktige har partiet ställt 
enkla frågor om hur den kommunala demo-
kratin fungerar. Det är inte utan att Börge 
kommer att tänka på de försmädliga anslag  
Karl XI lät sätta upp på en del milstenar 
riksdagsmännen passerade på sin färd till 
Stockholm 1686: 
”Vad göras skall är allaredan gjort.
I herredagsmän, resen icke så fort!”
Anledningen till tankarna på Karl XI är hur 
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frågan om vatten och avlopp behandlats. När 
fullmäktige beslutade om pengar var arbetet 
redan utfört.

Börge som vid rapportsamtalet befann sig i 
Hälsingborg berättar att han där passar på att 
studera hur man bedriver revisionen i denna 
stad. Börge är ju själv revisor både i kommunen 
och landstinget.

Älmhult
På senaste kommunfullmäktigemötet drevs 
Haganäsleden så till sist igenom. Denna är inget 
Vänsterpartiet står bakom, och till kommun-
fullmäktige lämnade vi in en reservation där vi 
bland annat tog upp faktumet att den problema-

tiska trafi ksitutationen i centrum inte kommer 
bli hjälpt av Haganäsleden. Inte heller Älmhults 
boende, vars områden nu även kommer bli inde-
lade i nord och syd och inte enbart, som tidigare 
av järnvägen bara i öst - och väst. Det är lätt att 
se att Haganäsleden handlar om pengar, inte om 
befolkning och boende.

Annat som tagits upp på sistone är vindkraft-
splaner, strandnära boende och mottagning av 
ensamma fl yktingbarn och planerna på att göra 
om Pjätteryds skola till en ute-skola och ned-
läggningen av Häradsbäcks skola. För att nämna 
något.

Lisa Johnsson

Till Landstingsfullmäktige i Kronobergs län

Svenska kollektiv vid landstingets upphandling!

För någon vecka sedan beslutade riksdagen att det är okej att kräva svenska kollektivavtal vid 
landstingets upphandling. Eftersom det är viktigt att landstingets anställda inte drabbas av il-
legal konkurrens genom s.k. Social dumpning vill jag att vi skriver in detta i vårt upphandlingsre-
gemente.

Jag vill därför föreslå att vi snarast skriver in krav på svenska kollektivavtal i vårt upphand-
lingsregemente.

Ljungby 2011 04 03
Tryggve Svensson, Vänsterpartiet

Motion om kollektivavtal

Den 15 maj startar vår andra omgång av intro-
duktionskurs för nya medlemmar på distans. 
Det är en internetbaserad kurs där uppgifter, 
läsanvisningar, diskussioner med mera sker helt 
på nätet. Vill man kan man dock med fördel även 
organisera fysiska träffar i till exempel sin parti-
förening, sitt distrikt eller i sin region. 

Syftet med kursen är att ge nya (och gamla) 
medlemmar möjlighet att få information om 
Vänsterpartiets historia, programmatiska grund 
och politik i allmänhet. Centralt för hela kursen 
är kursdeltagarnas frågor och diskussioner och 
det kommer därför ges möjlighet att fritt disku-

tera med varandra under kursens gång.  Kursen 
kan organiseras som en studiecirkel i regi av en 
enskild partiförening eller ett partidistrikt samt 
erbjuds som distanskurs med start 15 maj, 5 sep-
tember samt 7 november 2011.

Gå in på Kvarnby foklhögskolas webbplats:
www.kvarnby.fhsk.se
Håll markören på ”Vänsterns akademi” och 
klicka på ”Vänsterpartiets introduktionskurs” så 
får du veta mer. Sista 
anmälningsdag denna 
omgång är 12 maj.

Introduktionskurs för nya medlemmar



Vem tänker på landsbygden?

Utges av: Vänsterpartiet Kronoberg, Linnégatan 20, 352 33 Växjö. Ring gärna: 0470-139 43. 

Nu när Centerpartiet också blivit ett storstadsparti, 
fi nns det egentligen bara ett politiskt parti som 
bryr sig om landsbygden – och det är  Vänsterpar-
tiet. Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiska 
talesperson, och Lena Olsson, riksdagsledamot för 
Vänsterpartiet och distriktsordförande i Dalarna, 
inleder en debattartikel om landsbygden så här:

”Landsbygden står övergiven. Vi ser en ojämlik 
regional utveckling och ett Sverige som faller isär. 
Det är ett politiskt misslyckande. Därför har Vän-
sterpartiet tagit fram ett helt nytt strategidokument 
för landsbygdspolitiken.

Nu tänker vi gå i täten för att förbättra landsbyg-
dens framtids- och utvecklingsmöjligheter. Vi ser 
oss som det nya landsbygdspartiet.

Skillnaderna mellan olika regioner i Sverige växer. 
Trots ambitiösa och stundtals stora ekonomiska 
stöd har vi ännu inte lyckats skapa likartade för-
utsättningar och chanser. Befolkningen minskar 
successivt i över två tredjedelar av landets kommu-
ner. Den framtida generationsväxlingen på arbets-
marknaden kommer att leda till stora problem 
om vi inte tar ett övergripande ansvar för detta. 
Nedmonteringen av den statliga servicen och en 
obefi ntlig satsning på såväl it-system som väg- och 
järnvägsnät har cementerat de i dag ökande regio-
nala skillnaderna.”

I strategidokumentet tar man ett helhetsgrepp på 
landsbygdsfrågorna och kommer med konkreta 
förslag i 13 punkter på vad som bör göras för att 
vända utvecklingen. Håll ihop Sverige har man kall-
lat dokumentet. Att en vändning sker är ju särskilt 
viktigt för oss i Kronobergs län; här minskar folk-
mängden i de fl esta kommunerna.

Några speciellt intressanta förslag, kommer här, 
men läs gärna hela förslaget på www.vansterpar-
tiet.se .

Infrastrukturen: Särskilt viktigt för landsbygden är 
våra satsningar på lågtrafi kerade banor och kapil-
lärspår samt underhåll och tjälsäkring av befi ntliga 
vägar. Vänsterpartiet vill dessutom satsa extra för 
att utveckla kollektivtrafi ken i landsbygd.

Bostadsbyggande: Vänsterpartiet vill även öka bo-

stadsbyggandet i landsbygden. En nyproduktion av 
hyresrätter kan skapas genom ett investeringsstöd, 
men vi vill också stödja renovering och energieffek-
tivisering av bostäder.

Gröna näringar ger jobb: Vänsterpartiet vill under-
lätta för människor att få tillgång till närproduce-
rad, hälsosam och miljövänligt producerad mat. Vi 
ser en stor potential inom lokal livsmedelsföräd-
ling och småskaligt mathantverk. En miljöanpas-
sad upphandling i offentlig sektor gynnar lokal-
producerade och ekologiska livsmedel och skapar 
jobb lokalt.

Vänsterpartiets energipolitik bygger på att kärn-
kraften ska avvecklas och ersättas av bl.a bioenergi 
i stor skala. En sådan politik gynnar landsbygden i 
allmänhet och skogsbygderna i synnerhet.

Landsbygden behöver småföretagen: Vänster-
partiet menar att möjligheten till statligt riskkapi-
tal bör skapas även för småföretag i landsbygd. 
Undersökningar visar att särskilt två problem fi nns 
när småföretag på landsbygden behöver skaffa 
kredit. Det ena är att fasta objekt, som fastigheter, 
har så låga värden att det är svårt att belåna dem 
för annan verksamhet. Det andra är att ju längre 
från kreditgivare småföretagaren är, desto svårare 
är det att skaffa kredit.

Vi vill stärka möjligheterna att bedriva företagsam-
het i hela landet genom att öka utökade riskkapi-
talmöjligheter med 5 miljarder kronor. Vi vill också 
ta bort sjuklönekostnaden för småföretagare. 
Vänsterpartiet vill satsa på Industriella Utvecklings 
Centra (IUC) för att utveckla industrin på landsbyg-
den.

Lokala banker – ett smörjmedel för landsbygden:
Vänsterpartiet stöttar utvecklingen av fl er bankkon-
tor, och särskilt de lokala Sparbankernas
möjlighet att konkurrera. Landsbygden behöver 
banker med lokal närvaro, stor personkännedom 
och samhällsengagemang. Vi ser gärna att Sverige 
följer Norges exempel med ett att lokala banker.

Håll ihop skolpolitiken:  Vänsterpartiet vill se en 
skolpolitik som bygger på samverkan i stället för 
dagens konkurrensmentalitet. Friskolesystemet är 
ett svarte-petter-spel som har sitt ursprung i



Utges av: Vänsterpartiet Kronoberg, Linnégatan 20, 352 33 Växjö. Ring gärna: 0470-139 43. 

Vänstern driver på för en bättre vård

Stödfonden!
Plusgiro 7 96 57-3

storstadsområdena och riskerar att utarma små 
landsbygdskommuners gymnasie-, grund- och
förskolor.

Vård och läkemedel i hela landet: Marknaden 
kommer aldrig att kunna lösa vården och omsor-

gen på landsbygden. För att säkra tillgången på 
vård och omsorg också i befolkningssvaga om-
råden krävs att vi solidariskt  via skattesystemet 
tillför nödvändiga resurser.

Sammanställt av Anna-Lisa

Landstingsfullmäktige godkände häromdagen 
bokslutet för år 2010. Det visar ett ekonomiskt 
resultat på plus 139 miljoner. Den moderatledda 
majoriteten i Landstinget Kronoberg slår sig nu 
för bröstet och tar åt sig äran. Några borgerliga 
ledamöter efterlyste konstruktiva förslag från den 
röd-gröna oppositionen. Jag vill ge exempel på tre 
punkter, där har alliansen bromsat utvecklingen.

1 En ekonomi i balans
Under alltför många år föreslog alliansmajorite-
ten budgetar som på pappret visade överskott. 
År efter år visade boksluten allt större underskott 
inte minst för länssjukvården och primärvården. 
Vänsterpartiet anser att verkligheten och vård-
behovet ska styra budgeten. Vi föreslog tidigt en 
skattehöjning för att få balans i ekonomin. Först 
2008 föreslog den moderatledda majoriteten en 
skattehöjning på 45 öre motsvarande ökade skat-
teintäkter på 140 miljoner.
Bokslutet 2009 gav så ett överskott på 120 miljo-
ner. För 2010 är överskottet 139 miljoner.
Utan skattehöjningen pådriven av Vänsterpartiet 
hade det varit fortsatt usel ekonomi. 

2 Vårdval Kronoberg
1 mars 2009 genomfördes Vårdval Kronoberg. Inför 
detta föreslog den röd-gröna oppositionen att den 
ersättningsmodell, som ger resurser till vårdcen-
tralerna, skulle bygga på vårdtyngd och socioeko-
nomiska faktorer.
Detta sa Alliansen nej till, utan ville endast under-
söka möjligheten. Ja, man påstod till och med att 
det skulle ha marginell betydelse!
Efter beslut i november 2010 i landstingsstyrelsen 
ändrades ersättningsmodellen. Från 1 maj ska 90 
procent vårdtyngd och 10 procent socioekono-
miska faktorer vägas in. Det är mer rättvist och ger 

vårdresurser till dem som behöver det. Egentligen 
borde det vara 70 procent vårdtyngd och 30 pro-
cent socioekonomiska faktorer anser vänstern. Det 
är klart fastlagt att de 10 procent av befolkningen 
som har det sämst – låg inkomst, dålig utbildning 
och pressad social situation också är mer sjuka, 
mår sämre och dör tidigare. Ohälsan drabbar mest 
de som redan är illa ute!

3 En tredje vårdcentral i Ljungby
I valrörelsen drev Vänsterpartiet med stöd av 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet att en tredje 
vårdcentral behövs i Ljungby. Eftersom ingen pri-
vat vårdgivare lyckats etablera sig innebar det att 
Landstinget skulle omorganisera de två befi ntliga 
vårdcentralerna Sländan och Kungshögen till tre 
nya. På det sättet kunde vi få en nystart och lägga 
tidigare problem bakom oss. 
Förslaget avslogs av den borgerliga majoriteten i 
november förra året. Först nu har man fått in för-
frågningar från två privata vårdgivare om att starta 
en tredje vårdcentral. Om det blir någon återstår 
att se.

Om alliansen lyssnat på vänstern och oppositio-
nen hade man i dessa tre frågor kunnat fatta vet-
tiga beslut mycket tidigare. Det hade bidragit till 
ett bättre bokslut och verksamhet!

Lennart Värmby

Ledamot i landstings-
fullmäktige (V)

Mobil 070-666 58 06
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Kalendarium
                          Uppdaterat kalendarium hittar du på Vänsterpartiet Kronobergs webbplats.

Maj
23 Jens Holm Riksdags ledamot (V). kl 18.00-
IOGT Växjö
24 DS i Älmhult, kl 18.00
27 Regionfullmäktige
31 Landstingsgrupp, kl 9.00

Juni
  4 Tillgänglighetsmarschen i Växjö

Augusti
18 DS Markaryd.
29 Region-landstingsgrupp kl 9.00

September
3-4 Partiet har konferens om EU, vet ej plats 
ännu. Troligen får V Kronoberg 2 ombud.
22 DS inför kongressen. Seminarium, Växjö

Oktober
  6 Stopp för motioner till kongressen
  7 Regionfullmäktige
8-9 Västerås, är det kommun- och landstingsda-
gar inom (V)

November
17 DS Alvesta
25 Senaste dag för att anmäla ombud till kon-
gressen

December
  6 Handlingar till ombuden inför kongressen 
skickas ut
  9 Regionfullmäktige

Januari 2112
6-8 Kongress, plats ej bestämd

Förord av Eva-Britt:

Väljarnas nej till emu i folkomröstningen 2003 
var en historisk seger för det svenska folkstyret. 
När väljarna röstade nej till euron så var det med 
argument som att slå vakt om demokratin, välfär-
den och möjligheten att bedriva en politik för full 
sysselsättning. Vi var inte beredda att lämna över 
beslutanderätten om den ekonomiska politiken 
till EU:s makthavare i Bryssel. 

Idag kan vi se hur rätt vi fi ck i våra argument mot 
EU:s valutaunion. Valutaunionen har skapat och 
fördjupat ekonomiska problem i fl era av eurolän-
derna. Idag sitter de fast i en djup ekonomisk kris 
med hög arbetslöshet och neddragningar i välfär-
den. EU:s svar är att kräva ännu hårdare nedskär-
ningar, privatiseringar och försämrade villkor för 
löntagarna. Speciellt hårt slår krisen mot kvinnor 
när välfärden rustas ner. När välfärden brister får 
ofta kvinnor ersätta den med sitt obetalda arbete. 
Kvinnors möjlighet till arbete drabbas också hårt 

av neddragningarna. Krisen används dessutom 
som ett redskap för att fl ytta mer makt över den 
ekonomiska politiken till EU. I Bryssel är maktha-
varna på bekvämt avstånd från folkliga opinioner 
och den verklighet på hemmaplan som präglas 
av en växande social kris och frustration över hur 
banker och spekulanter har bidragit till att skapa 
krisen. 

Vi avvisar EU:s okänsliga högerpolitik och unio-
nens oblyga försök att använda eurons kris för att 
centralisera mer makt till sina egna institutioner. 
Det var den politik som vi röstade nej till 2003. Vi 
kräver att EU och den svenska regeringen respek-
terar det beslutet. I den här skriften redovisar vi 
några av våra argument mot EMU, fi nansspekula-
tion och ger argumenten för ett rättvist och socialt 
alternativ till dagens EU-politik.

Eva-Britt Svensson, ledamot i EU-parlamentet för 
Vänsterpartiet

Jonas Sjöstedt har författat ett nytt häfte om eurokrisen, som just nu är så 
aktuell. Du kan själv ladda ner det som pdf från vänsterpartiets webbplats 
www.vansterpartiet.se , eller köpa häftet tryckt. 

Jonas Sjöstedt  EUROKRISEN
& VÄNSTERNS SVAR


