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Vi bygger
Sverige
starkare

– vår dag,
vår framtid!

Vänstern står stark med
en politik som ser till
att kraftiga satsningar
görs på välfärden,
äldreomsorgen och en
grön omställning.
Vänstern har förslagen
på hur vi skapar jobb och
trygghet för vanligt folk
istället för skattesänk
ningar för de rikaste.
Det är alla vi som bor i
Sverige som tillsammans
bygger Sverige starkare.

med jobb, jämlikhet
och framtidstro

Den 1 maj samlas vi
alltid på arbetarnas dag
och tillsammans med
Vänsterpartiet kräver vi
rättvisa och solidaritet.
I år kan vi inte demon
strera tillsammans på
gator och torg. Istället blir
det ett livesänt förstamajfirande. Det blir
musik, kultur och samtal
med spännande gäster
och tal av Vänsterpartiets
nya partiledare Nooshi
Dadgostar under parollen
– Jobb, jämlikhet och
framtidstro.

Sandro
Scocco

Vänsterpartiets
nya chefsekonom

sid 4

om den viktiga
framtidstron

sid 5
Rättvis
klimatpolitik

Alla ska ha
råd att bo!

Vänsterpolitik
i Halland

Klimatet väntar inte.
Vi behöver satsningar
och investeringar som
ställer om ekonomin
med en rättvis klimat
politik i fokus som
skapar nya jobb.

Marknadshyror leder
inte till fler bostäder,
istället riskerar vi
en h
 yreschock och
hyreshöjningar med
19 procent i Halmstad.
Så kan vi inte ha det.

Halmstad behöver mer
närsjukvård, inte m
 indre.
Utveckla vårdcentrals
filialerna i Harplinge,
Simlångsdalen och
Åled istället för att
stänga dem.
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Nooshi
Dadgostar

Visa att du också firar
1 maj genom att flagga
rött från ditt fönster.

11.45

1 maj live
på Vänsterpartiets
Facebook-sida eller på
vansterpartiet.se
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vansterpartiet.se/
blimedlem

Bli medlem
– du också!

Vänsterpartiet Halmstad

☞

Varför
Vänstern?

Hemsida: halmstad.vansterpartiet.se
Mail: halmstad@vansterpartiet.se
Telefon: 0790-52 68 03

Instagram: vhalmstad
Facebook: Vänsterpartiet Halmstad
Bli medlem: vansterpartiet.se/bli-medlem

LEDARE

Andrew Gambina,
27, ekonom

Vänsterpartiet är det parti som
verkligen tar upp samhällets
problem och kommer med
lösningar för allas bästa. När
det gäller arbetsvillkor, klimat,
jämlikhet och andra viktiga
frågor är det vänsterpartiet
som leder diskussionen.
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Carin Winterquist,
41, förskollärare

För att få ett Halmstad där vi
kämpar för vårt klimat, för
ett kommunalt bostadsbolag;
bostäder med rimliga hyror
och för att vi tillsammans ska
hjälpas åt för att alla oavsett
klass, kön och ursprung ska få
det så bra det går.

Jan Berg,
74, pensionär

För ett samhälle som 
bygger på jämlikhet, tillit
och solidaritet.

Jenny Malmberg,
44, undersköterska

Vänsterpartiet är ett socia
listiskt och feministiskt parti
som driver frågor som ligger
mig varmt om hjärtat. Viktiga
frågor för mig är minskad
segregation, mer jämlik skola
och att stoppa mäns våld mot
kvinnor. Tillsammans är vi
starka och kan arbeta för ett
jämlikt samhälle.

Gökhan Doramar,
33, studerande

För mig är Vänsterpartiet ett
självklart val. I min värld ska
alla människor oavsett kön,
etnicitet eller bakgrund ha rätt
till ett värdigt liv.

Vi vill ha ett jämlikt
Halmstad där alla
känner framtidstro
2014 gick jag med i Vänsterpartiet. Det
gjorde jag för att jag tror på rättvisa, jämlikhet
och solidaritet. Sedan jag gick med har jag blivit
ännu mer övertygad om hur viktigt det är med
ett jämlikt samhälle där alla känner trygghet och
tror på framtiden.
Sverige är ett rikt land. En gång var också
Sverige världens mest jämlika land. Tyvärr är
det inte så längre. Istället har ojämlikheten ökat.
Skillnaden mellan de som har bra ekonomi och
känner sig trygga och de som varje månad är
oroliga att pengarna inte ska räcka till har blivit
större. Så är det i hela Sverige och så är det i
Halmstad. Vi kan se ojämlikheten i Halmstad i
var någonstans vi bor och om vi har möjlighet
att välja vårt boende. Vi kan se det i hur länge vi
lever och hur vi mår. Vi kan se det i hur väl vi
lyckas i skolan.

de behöver. Alla ska ha ett bra jobb och en lön
som man kan leva på.
När Vänsterpartiet förra mandatperioden var
med och påverkade regeringens budget fick vi
igenom över 80 reformer för ökad jämlikhet. Det
var allt från gratis medicin till barn, glasögon
bidrag till unga upp till 19 år och gratis buss- 
och tågresor på sommarlovet. Det gjorde stor
skillnad för många barnfamiljer. Det var mer
pengar till tandvården och äldreomsorgen. Så såg
det ut när Socialdemokraterna och Miljöpartiet
samarbetade med oss.
När regeringen samarbetar med Liberalerna
och Centern blir det istället sänkta skatter och
mer bidrag till de rika, förslag på att införa
marknadshyror och att göra det mer otryggt på
jobbet. Det gör att jämlikheten minskar. Så vill
inte jag ha det!

Jämlikheten kan öka igen
Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att detta går
att förändra och att jämlikheten kan öka igen. Vi
vill öka alla människors frihet. Frihet ska inte
bara vara något för den som har råd. Alla ska
ha möjlighet att välja den bostad man behöver.
Alla skolor i Halmstad ska ge unga lika goda
möjligheter. Alla barn ska ha möjlighet till en
fritidsaktivitet. Alla äldre ska få den hemtjänst

Vi gör det tillsammans
När jag gick med i Vänsterpartiet gjorde jag
det för att jag tror att det bästa sättet att göra
Halmstad och Sverige mer jämlikt och rättvist
är om vi gör det tillsammans. Vill du också vara
med? Välkommen till Vänsterpartiet Halmstad!
Willy F Schütt
Ordförande, Vänsterpartiet Halmstad
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19%

Så mycket skulle den genomsnittliga hyran i Halmstad öka med
om det införs marknadshyror. Den genomsnittliga hyran för en 2:a
på 62 kvm är idag 5 900 kr. Med marknadshyror skulle en sådan
2:a i centrum kunna kosta 8 100 kr. (Hyresgästföreningen)

Investera i en grön omställning
för jobb och jämlikhet
Världen är i klimatnödläge. Samtidigt ökar ojämlikheten i Sverige. I Stefan Löfvens regering
skräddarsys politiken för rika och stora företag. En politik som ökar otryggheten och klyftorna. Arbetsgivaravgiften sänks, rut-bidragen höjs, privatiseringar och utförsäljningar inom
välfärden uppmuntras. Det behöver inte vara så.
Det är dags att ta ut en ny kurs som håller till vänster.
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Stoppa vinstjakten Bort med
– investera i barnen timanställningar och
delade turer
och våra äldre
Vinstjakten plundrar våra
skolor och äldreomsorgen
på pengar som går till riskkapitalisternas fickor
istället för rimliga
arbetsvillkor, ökad
personaltäthet och högre
löner. För oss är det enkelt:
välfärden är till för oss
alla – inte för att ge vinst åt
bolagens ägare.

Inom äldreomsorgen råder
tuffa arbetsvillkor. Många
jobbar delade turer med
osäkra anställningar.
Otrygga anställningar och
delade turer måste bort.
Vänsterpartiet såg till att
det nu satsas 6 miljarder på
att omvandla otrygga
tim-anställningar till
tillsvidareanställningar.

Sex timmars
arbetsdag
är framtiden

Gröna
investeringar
skapar nya jobb

12 000
sjuksköterskor för
att rädda vården

Vi behöver ett arbetsliv
med plats för fler, där
människor inte slits ut i
förtid. Kortare arbetstid
ger fler jobb, ökar
jämställdheten och
jämlikheten. För oss är
det enkelt: livet är mer än
att arbeta ihjäl sig.

En grön statlig investeringsbank med 100
miljarder kronor i kapital.
Där kan stora och små
företag, kommuner och
regioner låna pengar
för gröna investeringar
till låg ränta för en grön
omställning.

Bristen på vårdpersonal är
akut. Samtidigt finns det
många med vårdutbildning
som arbetar i andra yrken, till
exempel tolvtusen utbildade sjuksköterskor. Bättre
arbetsmiljö och högre löner
får vårdpersonal att komma
tillbaka.

Låt hela landet leva
– återför vinsterna

52 miljarder för att
klimatanpassa och
bygg ut städerna

Vinsterna från vattenkraft och gruvnäring ska
återföras till regionerna där
de skapats. Satsa på ett
klimatanpassat och utökat
jordbruk som stärker vår
självförsörjning av livsmedel. Men också i hållbar
infrastruktur; järnväg,
kollektivtrafik, laddstolpar,
fibernät och biodrivmedel.

Investeringar i klimatanpassade städer ger
tiotusentals nya jobb.
Utbyggnad av gång- och
cykelbanor och ombyggnad av kontor till bostäder.
Nya förskolor, skolor och
äldreboenden. Klimatsmarta
hyresrätter till rimliga hyror
är bara några förslag.

OMFÖRDELA NU !
läs mer p

å vansterpartiet.se

Tillsammans bygger vi
Sverige starkare med
jobb, jämlikhet och
framtidstro.
Grafisk Design & Illustration av Dauko Ramsauer

Vänsterpartiets nya
chefsekonom:

”Att rädda
klimatet
kan skapa
jobb och
rättvisa! ”

Sandro
Scocco
Årets förstamajparoll är ”Jobb, jämlikhet,
framtidstro” och det passar verkligen Sandro
Scocco. Vänsterpartiets chefsekonom anser
nämligen att ett klimatanpassat samhälle
kommer att ge fler jobb och mer rättvisa.
– Ju längre tid vi väntar med att ställa om
till ett jämlikt och hållbart samhälle, desto mer
akuta åtgärder kommer behövas och desto
värre kommer de sociala, ekologiska och
ekonomiska konsekvenserna att hinna bli.
Text: Lena Malmberg
Foto: Agnes Stuber
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Jag får träffa Sandro Scocco i verklig

heten, för han är immun mot covid-19
efter en omgång av sjukdomen som
varade en hel månad. Nu är han åter
ställd och arbetar ibland på plats, på
Vänsterpartiets riksdagskansli, i stället
för hemifrån.
Sandro Scocco kommer närmast från
Arena Idé som chefsekonom och har gjort
sig känd som ekonom inom socialdemo
kratin, innan han värvades av Vänster
partiets nyvalda ordförande Nooshi
Dadgostar i höstas. Vårt samtal kommer
att domineras totalt av klimatfrågan.
Sandro Scocco menar att vi inte ska
konsumera mindre för att rädda klimatet.
– Dels finns det ingen opinion för det.
Ingen politiker vill lagstifta om sänkt
inomhustemperatur, skippa bilen eller
förbjuda att äta nötkött. Men dels så är
det inte heller nödvändigt. Vi kan ställa
om samhället, så att produktion och
transporter blir hållbara och fossilfria,
men det kräver stora satsningar.

– Det är ingen lösning på klimatkrisen
att konsumera lite mindre. Det skulle
kräva en alldeles för dramatisk konsum
tionsminskning. Det som måste till är
en investeringsdriven omställning av
hela ekonomin och i den kommer också
nya jobb skapas. Vi kan inte heller tro
att bara ta betalt per kilo för utsläppen
är lösningen, för då får de som redan
har det sämst ställt betala mest med försämrad levnadsstandard.
Idag blir världen alltmer orättvis. Och
arbetslösheten har varit hög i decennier.
– Jag minns valet 1982. Då rådde det
massarbetslöshet, ansåg man, för då var
arbetslösheten runt fyra procent. Det
skulle vi betrakta som oerhört lågt idag.
Vi måste tillbaka till full sysselsättning
av en rad olika skäl.
Hög arbetslöshet gynnar arbetsgivar
na. För det försvagar löntagarnas och
fackets position.
– Så är det. Kapitalägarna tjänar på

hög arbetslöshet. Det är knappast en kon
troversiell ståndpunkt.
Det är svårt för facket att visa styrka i
förhandlingar med arbetsgivarna, om det
är långa köer till jobben. Sandro Scocco
påpekar att facket har två uppdrag i för
handlingarna: Dels att företaget ska klara
sig, så att jobben blir kvar, och dels att få
upp lönerna så mycket som möjligt. Det
är en väldigt svår balansgång.
– Kollektivavtalet är otroligt viktigt.
Det är själva basen för fackföreningarna.
Makten och möjlighet till inflytande
kommer av att man går ihop, man bildar
ett kollektiv för att förhandla tillsammans
gentemot arbetsgivaren.
– Och om arbetsgivaren inte går med
på kraven så gäller inte fredsplikten
längre. Då kan det bli strejk.
– För offentliganställda är det kruxet,
att om de strejkar så hotas inte arbets
givarens vinster utan det kan tvärtom
bli en besparing för arbetsgivaren. Men
deras styrka är att sånt som vård, skola
och omsorg är helt vitala samhällstjänster.
Så det stödjer folk i allmänhet.
Men då är det rätt konstigt
att så många privatiseringar och
utförsäljningar har gjorts?
– Det är egentligen inte så konstigt, ifall
folk tror på vad vissa politiker säger. Ingen
säger att vi ska privatisera så det blir
ineffektivt, dyrt och främst ger vinster
åt storföretag. De säger att det blir bättre
och billigare. Det vill säga, de säger att
de både kan sänka skatterna och ge folk
en bättre välfärd. Men det motsägs av en
fullkomligt bedövande mängd forskning.
Marknadskrafterna kommer inte att
rädda klimatet, framhåller Sandro Scocco.
– År 1997 enades världen i Kyotoproto
kollet om att minska utsläppen. Startåret
för mätningarna var 1990, men sedan
dess har utsläppen bara ökat.
– Det finns ingen historiskt omväl
vande fas där inte staten varit ledande.
ASEA, som idag heter Asea Brown
Boveri, kom ur statens ambitioner att
elektrifiera samhället. Astra och Pharmacia

är resultat av att det uppstod stor efterfrå
gan på läkemedel från satsningen på den
offentliga sjukvården. Ericsson tillkom
när staten uppmuntrade tillgång till tele
fon i hemmet och järnvägen byggdes ut av
staten för att förbättra transporterna.
– Offentliga investeringar är avgörande
för samhällsutvecklingen. Statens utbild
nings- och forskningsinvesteringar är
exempelvis helt avgörande för att svenska
ekonomin ska kunna vara konkurrens
kraftig, men också för att skapa ett
jämlikare samhälle där alla exempelvis
får samma chans att klara skolan oavsett
var man kommer ifrån.
Men sånt gör ju staten redan.
– Men alldeles för lite! Alldeles för lång
samt! Och i vissa fall på helt fel sätt, som
i skolan.
– Ju längre tid vi väntar med att ställa
om till ett jämlikt och hållbart samhälle,
desto mer akuta åtgärder kommer behövas
och desto värre kommer de sociala, eko
logiska och ekonomiska konsekvenserna
att hinna bli.
Samtidigt beskriver Sandro ett relativt

bra politiskt läge för att kunna påverka.
– Valet 2022 kommer att bli ett val
mellan det nationalkonservativa blocket
och ett politiskt alternativ som är beroende
av Vänsterpartiet. Jag tycker därför att
möjligheten att få genomslag för vår
politik, naturligtvis beroende på val
resultatet, ser rätt bra ut.

SANDRO SCOCCO
Yrke: Vänsterpartiets chefsekonom
Bakgrund: Tjänsteman i regerings
kansliet, LO-ekonom, AMS-direktör
och chefsekonom på myndighet.
Aktuell: Värvades till Vänsterpartiet
när Nooshi Dadgostar tillträdde som
ordförande
Bor: Stockholm
Familj: Tre barn varav ett bor hemma.

Sandro
Scocco om …
att ställa om
● E
 n utmaning är väldigt konkret och tydlig: Vi måste ställa om till
förnybar energi. Det är inte småpotatis! Det är jätteinvesteringar. Därför
kommer staten att behöva ta ledningen och se till att det blir genomfört.
● D
 et finns också väldigt spännande industriprojekt, till exempel i projek
tet Hybrit i Luleå där SSAB, LKAB och Vattenfall samverkar för att hitta
ett sätt att framställa stål i en fossilfri process. Och stål, det behövs i
bostadsbyggen, i bilkarosser, i en massa saker. Så stål kan vi inte vara
utan, men vi måste kunna vara utan fossilstål.

att varva ner
● J ag seglar. I Stockholms skärgård eller, ja, Östersjön. Jag tävlar inte,
så bra är jag inte. Eller jo, mot dem jag möter på fjärden. Haha! Så viss
tävlingsinstinkt har jag väl.
● J ag kollar på serier, precis som alla andra. Helst historiska serier just nu,
Peaky Blinders.
● J ag läser gärna, vad som helst, allt från fakta till skönlitteratur, deckare.
Jag är allätare.

Skapa en bättre framtid
– för hela landet!
Vi kan lära oss mycket av den kris som pandemin
skapat under det senaste året. Det har blivit tydligt
vilken skada marknadsstyrningen av vård och omsorg
skapat. I Coronakommissionens första delrapport
framgår att de höga dödstalen i äldreomsorgen i hög
grad beror på resursbrist, otrygga anställningar och
privatiseringar. Ändå fortsätter de förlegade nylibe
rala idéerna att prägla den ekonomiska politiken i
Sverige. Men det behöver inte vara så.
Det är vi i Vänsterpartiet som har viljan och idé
erna för att skapa förändring. Nu sätter vi igång ett
arbete för att formulera en ny ekonomisk politik – för
full sysselsättning, jämlikhet och hållbar ekonomisk
utveckling.
Staten måste ta ett större ansvar för att hejda
klimatkrisen. Det krävs styrning och regleringar, men
också massiva investeringar i infrastruktur och fossil
fri energi så att vår industri kan ställa om och skapa
jobb i hela landet.
Det behövs ett kunskapslyft för att få fart på både
jämlikheten och produktiviteten, från förskola till
forskning och över hela livet.
För att få landet att fungera bra behövs starka och
trygga löntagare, rättvisa löner och anständiga jobb.
När pandemin så småningom lagt sig har vi en unik
möjlighet att lämna den gamla, misslyckade eko
nomiska modellen bakom oss och bygga upp något
bättre. Vi kan ställa om till ett socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbart samhälle. Vägen ut ur ekono
miska kriser i historien har gått genom stora statliga
investeringar och politiska reformer.
Vänsterpartiet sitter inte fast i förlegade politiska
idéer om att marknaden ska lösa allt. Vi har en politik
som kan ta Sverige framåt, och vi har en rörelse som
växer och drivs av medlemmar tillsammans. Kom med
du också, så blir vi fler som kan skapa jobb, jämlikhet
och framtidstro.
Nooshi Dadgostar,
partiledare för Vänsterpartiet
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1a maj

Välkommen att fira första maj med oss i Halmstad.
Följ oss på sociala medier för närmare information.

Halmstad behöver
FLER BOSTÄDER
som alla har råd med

Krönika

Ett kilo klubbor!

”Tappa
inte
sugen!”

Halmstad har bostadsbrist. Kötiden till en lägenhet i HFAB kan vara
mer än tio år. Samtidigt är mycket av det som byggs för dyrt för
många, HFAB hotas med utförsäljning och risken är att marknads
hyror införs. Detta ser Tania Bengtsson i Vänsterpartiet med oro på.

Fem vänsterkrav

vinstkravet på HFAB. Då
• Sänk
behöver de inte sälja ut bostäder
och kan bygga mer.

Rimliga hyror i nyproduktion. När
• kommunen
säljer mark ska vi ställa

Uppmaningen hänger som ett hån
i luften. En hälsning från politikerna
i en kommun norröver när den hårt
ansatta personalen i funktions
hinderomsorgen ska få en belöning
för ett år av slit för att förhindra
COVID-19 från att spridas i en
väldigt sårbar grupp. Belöningen
är ett kilo godisklubbor.

krav på att det byggs hyresrätter
till rimliga hyror.

Låt HFAB bygga mer. Då minskas
• bostadsbristen.
Nej till marknadshyror. Hyrorna
• blir
högre och segregationen ökar.
Ta inte ut extrapengar från HFAB.
• HFAB:s
hyresgäster ska inte betala
mer skatt än andra.

När ilskan sedan svämmar över hos både

Rebecca Sellstedt
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–  Vänsterpartiet menar att bosta

den är en social rättighet. Alla har
rätt till en bra bostad med en rimlig
hyra, säger Tania Bengtsson. Med
dagens bostadsbrist kan många
unga inte flytta hemifrån. Det är
svårt för studenter att få en bostad.
I Halmstad räknas sju procent som
trångbodda och de flesta av dessa
är barnfamiljer.1
Hyresrätten är en bra bostads
form för att det är många fler som
har råd att hyra sin bostad än som
har råd att köpa en bostadsrätt eller
villa. Därför är det viktigt att det
finns tillräckligt många hyresrätter
med rimliga hyror. Vänsterpartiet
vill att kommunen ställer krav på
att de som bygger hyreslägenheter
också ska bygga bostäder med lägre
hyror.
Sedan 2006 har de borgerliga
partierna styrt Halmstad. Sen dess
har marknaden till stora delar fått
styra bostadspolitiken. Det har gjort
att byggts för lite bostäder som alla
har råd med. Byggföretagen tjänar
inte lika mycket pengar på att bygga
bostäder med lägre hyror.
Nu har de borgerliga partierna
tillsammans med Sverigedemokra

ternahöjt vinstkravet för HFAB,
vilket lett till att de måste sälja ut
bostäder. De borgerliga partierna
har också tydligt sagt att man vill
sälja ut fler av HFAB:s bostäder.
När andra kommuner sålt ut bo
städer har det bland annat lett till
högre hyror och sämre underhåll.
Ibland har de nya ägarna snabbt
sålt vidare fastigheterna för att
tjäna pengar.
Sedan ett antal år har Halmstad
kommun varje år plockat ut miljon
belopp ur HFAB.
–  Vänsterpartiet menar att detta
är en dubbelbeskattning av hyres
gästerna, förklarar Tania. Det som
vi alla i Halmstad behöver ska vi
betala med skatten. Det ska inte
HFAB:s hyresgäster betala extra
för. Pengarna skulle istället kunna
användas till renoveringar eller att
man höjer hyran mindre.
–  Halmstad behöver bygga
många fler bostäder som fler har
råd med och vi behöver göra det
i hela kommunen, inte bara inne
staden, säger Tania. Om man bor i
en villa på en mindre ort ska man
också kunna ha möjlighet att sälja
den när man blir äldre och flytta in

i en hyresrätt. Då blir villan ledig,
och en ny barnfamilj kan flytta in.
Vänsterpartiet ser med oro på
den utredning som regeringen till
satt om att införa marknadshyror i
nya bostäder.
–  Det tror vi är en början på
att införa marknadshyror för alla
hyresrätter. I Halmstad skulle det
leda till en hyreshöjning med 19
procent i genomsnitt, enligt Hyres
gästföreningen.2 Marknadshyror är
en dålig idé. Det skulle göra dagens
problem ännu större och dessutom
öka segregationen, avslutar Tania.
1

Utredning av boendesegregationen
i Halmstad 2021-02-02, WSP.
2
Scenarioanalys Marknadshyror i
 almstad januari 2021, Ramböll på
H
uppdrag av Hyresgästföreningen.
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personalen och allmänheten står gråsossar och
borgare som kränkta frågetecken och kan bara
inte förstå varför folk är så upprörda. För det
var precis vad vi behövde.
När vi känner oss modfällda över delade
turer, slitsamma scheman, övertid, sovande
jour för småslantar, hot och våld, bottenlöner,
osäkra anställningar, tunga lyft, vikariebrist
och – som grädde på moset – en dödlig pande
mi där vi utsätter oss för risken att bli smittade
varje dag och måste arbeta med ansiktsmasker
som vi knappt kan andas i – då ska vi tänka på
de orden.
”Tappa inte sugen!”
Och då ska vi inte tappa sugen. Vi ska bli
jävligt förbannade. Och sen ska vi organisera
oss. I facket. I partiet. I föreningar.
Vi ska vända den ilska och frustration vi
känner av att varje dag och natt tvingas till
livsuppehållande åtgärder för en hopplöst
döende välfärd, till en kraft som det här landet
inte känt på ett halvt sekel. Det är vi kvinnor
som med nötta foppatofflor, värkande knän,
nitrilhandskar och jävlar anamma håller igång
det här landets viktigaste funktioner – skolan,
vården och omsorgen.
Vi arbetande kvinnor kan inte förlita oss på
att någon ska föra den kampen åt oss. Vi kan
inte längre vänta på att någon akademiker med
frälsarkomplex ska orka formulera rätt ord, att
rätt förhandlingskommitté ska trolla fram ett
drägligt kollektivavtal, eller att rätt regering ska
lösa problemen åt oss. Det är helt upp till oss.
Nu måste vi arbetande kvinnor gå samman
till en skräckinjagande naturkraft. Vår symbol
ska bli en jävla godisklubba. Och vi ska inte
tappa sugen.

Tania
Bengtsson,
gruppledare
Vänsterpartiet
Halmstad

Panama Papers?!

… minns du avslöjandet om svenska företagsledare, kändisar och politikers skatteflykt?
Den fortsätter än idag. Årligen göms det, enligt Skatteverket, undan 130 miljarder kronor från
beskattning i olika skatteparadis. Pengar som borde gå till din och min välfärd.

Vänsterpartiet i Region Halland jobbar
för jämställdhet och jämlikhet
Valet till regionen kallas ibland för det glömda valet eftersom det kommer i skuggan av
kommun- och riksdagsval. Nu när vi står mitt i en pandemi är regionens roll hetare än
på länge, menar Vänsterpartiet Hallands gruppledare Agnes Hulthén. Regionens personal
ger livsviktig hälso- och sjukvård till coronasjuka, smittspårar och vaccinerar.

Vänsterpartiet arbetar för att öka
jämlikheten och jämställdheten. Det
gör vi genom att lägga olika förslag.
Förra året jobbade vi bland annat med
sänkt arbetstid för personalen, tand
hälsa för utsatta grupper och stöd till
barn som blivit utsatta för brott. Vi har
också kämpat för bra vård för perso
ner med psykisk ohälsa och missbruk.
I år har vi föreslagit att det ska

Marie Linder, förbundsordförande
för Hyresgästföreningen

Varför är det så dyrt att bo i
hyreslägenheter?
Idag råder ojämlika villkor där skatte
systemet gynnar ägda bostäder. Bygg
kostnaderna är också dyra, vilket gör att
nyproducerade hyror är höga idag.
Hyresgästföreningen vill därför se
underhållsfonder. Det skulle möjliggöra
en jämnare hyresutveckling och bättre
löpande underhåll. Reformen skulle inte
kosta staten något. Därutöver vill vi se en
skattereform som ger likvärdiga ekono
miska villkor mellan hyrt och ägt boende.

Samtidigt ska de ta hand om det van

liga vårdbehovet och tandvård. Region
Halland stöttar företag och branscher
i Halland både till vardags och nu i
krisen. Regionen ska också se till att
bussar och tåg funkar och att folkhög
skolorna och naturbruksgymnasiet
Munkagård fortsätter vara öppna.
Arbetet med kultur får vi inte heller
glömma.
Regionen styrs av folkvalda poli
tiker. Det är de borgerliga partierna
som styr Halland. Vänsterpartiet har
fyra ledamöter av 71 i regionfullmäk
tige. Vi är också med i några nämnder
och styrelser. Genom att fler röstar
på Vänsterpartiet kan vi få större
inflytande efter nästa val.
Som regionpolitiker representerar
du hela Halland, inte bara ditt område.
Själv bor jag i Sibbarp som ligger mitt
emellan Varberg, Ullared och Falken
berg. Min koppling till Halmstad är
att jag tillbringade många somrar
i Steninge när mina morföräldrar
hade stuga där och jag pluggade på
Halmstads högskola i flera år.

Hallå
där!

Vad är viktigast att göra
för att lösa bostadskrisen?

Agnes Hulthén, gruppledare Vänsterpartiet Halland.
inrättas en halländsk Coronakommis
sion. Den ska undersöka hur regionen
arbetat under pandemin, vad som har
funkat och vad som inte har det.
Vi tror att det finns mycket att lära
sig. Det handlar om samarbetet mellan
regionen och kommunerna, hur viktigt
det är med fasta jobb och att de som
jobbar i vården får rätt vidareutbild
ning. Det handlar också om att ha
beredskap för kriser och hur viktigt det
är att samhället kan ta hand de mest
utsatta.
Halland är rikt och här ska alla kunna

leva ett bra liv. Jämfört med övriga
Sverige är det lite fler som jobbar,
många bor fint, vi är lite tryggare än

genomsnittet, missbrukar lite mindre
och sportar lite mer. Men skillnader
na är stora mellan människor. Detta
gäller bland annat hur länge vi gått i
skolan, skillnaden i lön mellan kvin
nor och män, rätten till arbete och till
vård. Det är svårare för den som har
en funktionsvariation. Det är svårare
för den som är kvinna, den som inte
är född i Sverige eller för den som
är HBTQIA. Det gäller även för dem
som inte blev klara med skolan eller
har svårt att få ett jobb.
Genom Vänsterpartiets politiska
arbete kämpar vi för att öka jäm
ställdheten och jämlikheten i Halland.
Agnes Hulthén

Idag saknas en sammanhållen bostads
politik som sätter människors behov i
första rummet. Vi föreslår ett statligt
förmånligt bygglån för att få fler att
bygga mer rimligt prissatta hyresrätter.
Vi föreslår en kommunal byggbonus för
att få kommunerna att planera mer mark
för bostadsbyggande, och vi vill se en
skattereform för rättvisa mellan ägt och
hyrt boende. Med reformerna på plats kan
vi bygga bort bostadsbristen, och ge alla
ett bra boende till rimliga villkor.

Hur ställer sig Hyresgäst
föreningen till införandet av
marknadshyror i nyproduktion?
Vi är emot marknadshyror som innebär
att allvarligt försämra hyresgästernas
möjligheter till inflytande. Med mark
nadshyror blir det högre hyror, ökad
otrygghet och minskat inflytande, vilket
gör att hyresgästerna har mindre att sätta
emot en hyresvärd som missköter sin
fastighet.

Utveckla istället för avveckla
Just nu hotas vårdcentralsfilialerna i Harplinge, Simlångsdalen
och Åled av stängning. Vänsterpartiet säger nej till detta!
Halmstad kommun arbetar just nu
med hur orterna i kommunen ska ut
vecklas i framtiden, men regionen som
har hand om vården hade inte frågat
vad kommunen tyckte. Det är viktigt
att göra det eftersom det påverkar invå
narna. Det påverkar också hur mycket
kommunen satsar. Vårdcentraler,
skolor och hur ofta bussen går är några
saker som många tycker är viktiga.
En filial erbjuder inte lika mycket
vård som en vanlig vårdcentral, så de
har färre besökare. Därför föreslogs
att de skulle stängas. De borgerliga

politikerna skickade tillbaka förslaget
för att få mer information eftersom
många protesterade.
Det betyder att sista ordet inte är

sagt. Vänsterpartiet kommer fortsätta
arbeta för att vårdcentralsfilialerna
inte stängs. Vi vill istället utveckla
dem och erbjuda mer vård. Då löser vi
delvis problemet med att ett växande
Halland behöver mer närsjukvård.
Vi har redan idag geografisk ojäm
likhet när det gäller tillgång till vård.
Det vill vi göra bättre, inte sämre.

”Vi har
redan idag
geografisk
ojämlikhet
när det gäller
tillgång till
vård. Det vill
vi göra bättre,
inte sämre.”

Vårdcentralsfilialen i Harplinge är en av
filialerna som hotas av stängning. Men än
är inte sista ordet sagt!
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Vi ses på nätet!
11.45

startar Vänsterpartiets
digitala sändning av
årets 1 maj firande
Följ sändningen på
vansterpartiet.se
eller på Vänsterpartiets
sociala medier exempel
vis Facebook.

12.00 – 12.30
Nooshi
Dadgostar
håller 1-majtal

12.30

Hör vänsterns nya
partiledare på 1 maj.
Talet visas också
på SVT.

Musik, ståuppare och
politik, gäster och inslag
från förstamajfiranden
över hela landet.

Nooshi Dadgostar och
Sandro Scocco pratar
politik och samtalar med
spännande gäster.

