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Tillsammans ska vi bygga  
Helsingborgs välfärd stark 
igen. Vi vill se en stad som är 
trygg och bra för alla, oavsett 
ekonomi eller var du bor.

Alla människor vill ha ett 
tryggt och bra liv, ändå 
ser vi hur det ekonomis-
ka och sociala avståndet 
mellan människor ökar. 
Vad beror det på att 
klassklyftorna växer? 
Vi är övertygade om att 
när politiken lämnat över 
makten till marknaden, 
har vanligt folk fått det 
sämre. Du som blev sjuk 
hade svårt att komma 
tillbaka i arbete när 
takten på arbetsmarkna-
den blev stressigare. Du 
som behövde ett annat 
sätt att lära fick inte rätt 
stöd när marknadssko-
lan urholkat resurserna. 
Tillsammans behöver vi 
ta tillbaka kontrollen och 
ställa om samhället. 

Skolan och socialtjäns-
ten behöver långsiktiga 
resurser för att kunna 
jobba förebyggande och 
skapa trygghet. Vänster-
partiet vill sänka kom-
munens överskottsmål 
och se till att bygga upp 
välfärden i Helsingborg 
igen. Det är dags för en 
förändring!

Klass- 
klyftorna 
växer

Lär känna 
våra 
kandidater
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Politiken  
ska förändra och 
förbättra
Nooshi Dadgostar lovar att fixa tryggheten för vanligt folk.  
Det kräver massiva investeringar i Sverige. Investeringar för dig 
och jobben, investeringar i klimatet och välfärden.
Sida 4–5

Satsa på 
sjukvården
Läs mer om vad vi vill 
göra i regionen. 
Sid 7
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Här finns vi.
Hör av dig!

● Vad hände? Riksdagen bestämde att staten inte 
skulle bestämma så mycket över skolan utan det 
skulle kommunerna göra. Marknadsskolan med 
det fria skolvalet och skolpengen infördes. Val-
frihet skulle stå över gemenskap över klass- och 
kulturgränser. 

Föräldrarna väljer den skola som kan garantera 
de bästa betygen och den bästa miljön. De väljer 
inte skolan med den bästa pedagogiken utan den 
som socialt och kulturmässigt passar dem. Deras 
valda friskola undanhåller barnen från gemenskap 
med barn som inte är likadana. Utvecklingen i 
Helsingborg avgörs av om elever med skilda bak-
grunder lär känna varandra och vänjer sig vid att 
samarbeta med varandra.

I Helsingborg finns idag 59 grundskolor varav 
24 friskolor. På gymnasienivå finns 29 st där 20 
är friskolor. HD skrev 22-05-14 att ytterligare nio 
friskolor vill etablera sig i Helsingborg. Det vill 
inte kommunen för de menar att det redan finns 
för många skolor i staden med hänsyn till under-
laget men kommunen bestämmer inte för det gör 
den statliga myndigheten skolinspektionen. Trots 

att kommunaliseringen infördes för att staten inte 
skulle bestämma så mycket.

Skolpengen som följer varje elev kommer från 
den skatt som vi betalar. Om inte hela skolpengen 
läggs på skolan betalas de till sist ut till skolans 
ägare. Det är möjligt att få pengar över om skolan 
främst tar in studiestarka elever som inte behöver 
extrastöd, gör klasserna stora så att antalet lärare 
blir färre, anställer främst outbildade lärare mm. 
I Helsingborg finns ett antal sådana ägare ex 
Internationella engelska skolan, Kunskapsskolan, 
Jensen och Thoréngruppen.

Alla barn måste få gå i en skola där de lär känna 
barn som de annars aldrig skulle träffat.
 Vi får förståelse och empati. Vi lär oss samarbeta 
med alla. ■

Vägra välja skola!  
Vägra hylla marknadsskolan

LEDARE

Ulla Thell
ledamot i Vänster-
partiets styrelse, 
Helsingborg.

Valfrihet. Frihet att själv få välja. Mer demokratiskt kan det 
väl inte bli? Fel! Friheten att få välja skola har segregerat vårt 
samhälle och fått de svenska skolresultaten att sjunka.

Vänsterpartiet vill underlätta de 
hinder som finns idag för att resa 
kollektivt.

Vad skulle få dig att 
åka kollektivt mer 
än vad du gör idag?

Mats Thell
Slottshöjden, Helsingborg

Daniela Bülow
Maria Park, Helsingborg

Emanuel Jensen Sten
Vallåkra

Jag jobbar som lastbils-
chaufför och hämtar 
upp lastbilen i Höga-
näs. Idag kör jag bil 
dit men skulle kunna 
åka buss om det fanns 
en hållplats nära åkeriet. 
Idag skulle jag få gå genom 
hela Höganäs för att nå lastbilen. Däremot 
finns det inget förutom mina dåliga vanor 
som hindrar mig att åka mycket mer kollek-
tivt på fritiden. Jag bor centralt omgiven av 
stadsbusstrafik. NU ska jag börja annars blir 
det pinsamt! 

Jag arbetar på Helsing-
borgs lasarett och tar 
bussen dit så mycket 
som det går. Resan 
med bil tar mig hem 
ca en timme snabbare 
så när jag arbetar natt 
eller sen kväll är jag så trött 
efter arbetet så jag bara vill komma hem 
snabbast möjligast. Då blir det bil fast det är 
billigare att åka buss. På fritiden cyklar jag el-
ler åker buss. Jag tycker att jag redan skippar 
bilen till stor del.

Varannan vecka cyklar jag till tåget som jag 
åker in till Helsingborg där jag jobbar. Varan-
nan vecka har jag mina tre barn. De går i sko-

Facebook: 
Vänsterpartiet Helsingborg

Instagram:
vansterpartiethbg

Hemsida: 
helsingborg.vansterpartiet.se

Tfn: 
0735-400084

      la/förskola på tre olika 
           platser i och utanför 
              Helsingborg och jag 
                jobbar på en fjär-
                 de plats. Av tids-
               skäl är en omöjlig-
             het att åka kollektivt 
        under mina barnveckor.       

Vänsterpartiet 
Helsingborg
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Prioritera sol 
och vindkraft

Vänsterpartiet menar att 
kärnkraften måste fasas 
ut och att vi istället måste 
arbeta med omställning-
en till andra energiformer.

Moderata och Liberala parti-
erna lobbar för som de kallar 
den en ny generation kärnkraft, 
fjärde generationen (Gen IV).

Även för fjärde generatio-
nens kärnkraft behövs en säker 
hantering av bränsleavfall och 
avfall från driften och rivning-
en av de olika anläggningarna 
i kärnbränslecykeln. Fråge-
ställningarna vid hanteringen 
av bränsleavfallet är ungefär 
desamma som idag.

Av förespråkarna påstås bl.a 
att avfallsproblemet blir löst, 
avfallets farlighet skulle minska 
i tid från 100.000 år till 1000 år.

En mycket kraftig utbyggnad 
av kärnkraft kräver att sys-
temet inte orsakar allvarliga 
olyckor och att avfallet går att 
hantera.

En ny teknik får inte heller 
kunna missbrukas för att tillver-
ka kärnvapen.

Är en ny kärnkraft lösningen 
på våra miljöproblem? Nej! Sä-
ger Vänsterpartiet.

 Elförsörjningen är en fråga 
som måste lösas snabbt och då 
går alternativa produktionssätt 
till låga priser som sol och vind 
före. Detta måste få prioritet 
anser Vänsterpartiet.

Gör kollektivtrafiken 
avgiftsfri
  Vänsterpartiet vill ha 
  avgiftsfri kollektivtra-
    fik. Privatbilismen är 
    största orsaken till 
  koldioxidutsläppen i 
  Helsingborg. Vänster-
       partiets Werner Pettersson 
föreslog på en klimatdebatt avgiftsfri 
busstrafik och fler turer även fler elbils-
pooler är viktigt för att de som inte äger 
en bil ska kunna hyra en elbil vid behov. 
Det kommunala energibolaget Öresunds-
kraft kan efter politiska beslut var med i 
den utvecklingen. Vänsterpartiet är stolta 
och glada att vi tillsammans med Hel-
singborgarna stoppade försäljningen av 
Öresundskraft. 

 

Ta tillbaka kontrollen över 
energipolitiken
  Den borgerliga reger-
    ingen införde 2011 
    elområden då EU ville
    att Sverige skulle 
   exportera mer el. Ute i 
  Europa är elpriset 
         konstant högt, där har man 
inte ställt om energisektorn. Istället har 
dessa länder blivit beroende av rysk gas 
och när den tillgången stryps rusar el-

priset. Priserna i Skåne är EU-anpassade 
vilket gör att vi som bor här drabbas extra 
hårt när priserna stiger. Om inte Sveri-
ge ställer om är priserna vi ser i Skåne 
bara en försmak på det som kommer. 
Vänsterpartiet vill skynda på utbyggnad 
av alternativ el. Vi vill stoppa utbygg-
nadsplanerna av elkablar till Europa och 
skrota planerna på ett enhetligt pris i EU. 
Det är dags att ta tillbaka kontrollen över 
energipolitiken.

 

Ren luft runt stadens skolor.
  Luftkvaliteten är 
    viktig för allt levande. 
    Bättre luft gynnar 
   framförallt barn och 
  människor med säm-
  re hälsa, främst de med 
        luftvägs- och hjärt-kärlsjuk-
domar. Vänsterpartiet vill se möjligheten 
till bilfria zoner där det så är möjligt runt 
stadens förskolor och skolor. Hälsokost-
nader för barn som blir sjuka är höga 
eftersom små barn är särskilt känsliga. De 
riskerar utveckla astma, kronisk bronkit 
och även sämre lungfunktion i vuxen 
ålder. Bilfria zoner kan förbättra säkerhe-
ten för eleverna och minska de skadliga 
utsläppen. Både våra barn och klimatet 
har allt att vinna på att vi sätter stopp för 
bilkaoset runt stadens skolor.  

 

Klimatet är en klassfråga
    När vi möter barn 
     och ungdomar märker 
      vi ofta påtaglig oro 
      inför framtiden. Oron 
    bottnar i att vuxna inte 
   alltid tar klimatet på 
              allvar och inte är bered-
da att ändra en livsstil som bygger på ett 
liv där de som har gott om pengar kan 
använda jordens resurser på ett ohåll-
bart sätt. Men också att politiker som 
har makten inte vill fatta beslut som kan 
rädda klimatet, för att de vill få fortsät-
ta leva som om vi hade flera jordklot. 
Vänsterpartiet har både i riksdagen och i 
kommunen motsatt sig det överskottsmål 
som urholkar välfärden och klimatet. Vi 
vill investera i barnens framtid genom en 
hållbar utveckling.

Fyra förslag
från vänster
– för ett klimatsmart Helsingborg

Vänsterpartiet Helsingborg har lagt fram förslag så att Helsingborg 
kan bli en klimatsmart och solidarisk stad att leva i. Det handlar t.ex  
om resandet, elpriset, luftföroreningarna och att se till allas lika värde.

1

2

3

4

Träffa oss! Vill du veta mer om Vänsterpartiet? Har 
du funderingar kring vilken politik vi 
vill driva i Helsingborg? Kom och prata 

med oss! Du hittar oss på Södergatan 
65 i Helsingborg. Vi finns där fram till 11 
september.
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Pandemin visade på bristerna i välfärden. Vänsterpartiet vill 
bygga samhället starkt igen.

Fem 
saker 
Vänster-
partiet 
vill göra

1
Investeringspaket för klima-
tet. Vi måste bekämpa klimat-
förändringarna tillsammans. Vi 
vill se ett statligt investerings-
paket för klimatet på 700 mil-
jarder. Det skulle göra skillnad 
på riktigt – samtidigt som det 
skapar jobb och gör människ-
ors vardagsliv bättre när järnvä-
gar byggs ut och bostäder reno-
veras.

3
Höj pensionerna. Sveriges 
pensionärer har stått tillbaka 
länge nog. Vi höjer inkomst-
pensionerna för alla genom att 
använda de resurser som redan 
finns i pensionssystemet. Det 
ska kännas tryggt att bli äldre i 
Sverige.

2
Avskaffa karensavdraget. 
Karensavdraget slår hårt mot 
vanliga människors ekonomi. 
Det innebär också att många 
går till jobbet sjuka och smittar 
andra. Pandemin visar tydligt 
varför karensavdraget måste 
tas bort.

4
Ta tillbaka kontrollen över  
välfärden. Marknadsexperi-
mentens tid är över. Varje krona 
som går till skolan ska stanna 
i klassrummet, inte plockas ut 
som vinst av ägarna. Vård ska 
ges efter behov och ingen ska 
kunna smita före i kön.

5
Bygg hela Sverige starkare. 
I dag är stora delar av Sverige 
bortglömt av politiken: lands-
bygden, storstädernas förorter, 
bruksorter. Vi föreslår investe-
ringar som ger jobb och fram-
tidshopp. Du ska ha tillgång till 
en fungerande välfärd oavsett 
var du bor.

Ett starkare  
samhälle ger tryggare 
människor

De senaste trettio åren har det svenska 
samhället blivit svagare. Det märks på 
akutmottagningarna där köerna ringlar 
långa, det märks på skolornas sjunkande 
resultat och det märks när nyheterna 
rapporterar om en ny skjutning. Vänster-
partiets partiledare Nooshi Dadgostar 
tänker bygga det starkt igen.

att välfärden ska bli sämre hela tiden, det 
beror helt på politiska beslut. Vi måste 
ta tillbaka kontrollen över skola, vård, 
omsorg och infrastruktur. Det fungerar 
inte att ge mindre och mindre pengar till 
verksamheter som dessutom ska ge en 
allt större andel av de pengarna till pri-
vata bolagsvinster. Det har slagit sönder 
välfärden och skapat otrygghet.

Vad gör en sådan otrygghet med 
ett samhälle?
– När människor ser politiker lova att allt 
ska bli bättre, samtidigt som saker hela 
tiden tas ifrån dem, då försvinner hoppet 
och tron på att politiken ska bygga ett 
starkare Sverige.
 Jag tror att det här uppsvinget som 
högerextrem politik har haft beror mycket 
på just det. I ett starkt samhälle, där 
folk känner trygghet och framtidshopp, 
vågar man hjälpa och ta hand om andra 
människor. I ett svagt samhälle däremot, 
där människor känner att saker hela tiden 
tas ifrån dem, där blir man misstänksam, 
avundsjuk och slår vakt om sina egna 
privilegier. Jag tror att en stark välfärd 
och trygghet på arbetsmarknaden är en 
bra medicin mot rasism och främlings-
fientlighet.

Hur tänker du att Vänsterpartiet 
ska återuppbygga ett starkt  
samhälle? 
– Det senaste året har vi fått igenom en 
rad reformer som har handlat om att göra 
livet enklare och tryggare för vanligt 
folk. Vi stoppade marknadshyrorna så att 
Sveriges tre miljoner hyresgäster skulle 
slippa hyreshöjningar på femtio procent. 
Vi tvingade in en förbättrad sjukförsäk-
ring i regeringens budget. Det betyder att 
den som är sjukskriven kan räkna med 
upp till 2 000 kronor extra varje månad. 
Vi satte pensionerna på agendan igen 
när vi förhandlade fram garantitillägget. 
Nu kan Sveriges pensionärer se fram 
mot en riktig pensionshöjning, inte bara 

● – När jag växte upp fanns det ett sam-
hälle att falla tillbaka på. Mina föräldrar 
kom hit som flyktingar och fick jobb 
inom vården. Vi hade ont om pengar, men 
vi behövde aldrig känna oss otrygga. Vi 
kunde lita på Sverige, det tror jag inte 
att alla känner att de kan idag, berättar 
Nooshi. 

Men vad är det som har hänt,  
vad är annorlunda nu?
– Det som har hänt är att politiken sålt ut 
välfärden och tryggheten till marknaden 
och stora koncerner. Den där grundtrygg-
heten som den starka svenska välfärden 

gav är borta. Skolorna drivs för att tjäna 
pengar istället för att ge utbildning. 
Vården har man privatiserat, sålt ut och 
underfinansierat, så att mindre och min-
dre pengar finns till läkare och underskö-
terskor. Skulle vi bli sjuka eller arbetslösa 
kan vi inte vara säkra på att ersättningen 
går att leva på. Behöver vi en plats på BB 
kan vi inte vara säkra på att det finns en 
ledig, behöver vi en ambulans kan vi inte 
vara säkra på att den kommer i tid. Vi kan 
inte lita på att skolan har resurser nog att 
ta hand om våra barn, unga vuxna kan 
inte flytta hemifrån för att det är sådan 
bostadsbrist. Det är inte någon naturlag 

några tior, för 
första gången på 
riktigt länge. Det 
som nu behöver 
göras är ganska 
självklart. Se till 
att våra skattepengar 
går till en trygg och bra 
skolgång för alla Sveriges 
barn, istället för vinster i utländska 
investeringsbolag. Investera i energiför-
sörjningen. Ta tillbaka kontrollen över 
vård och omsorg. 

Men säger inte alla partier att de 
vill förbättra för folk?
– Jo, så är det så klart. Men tittar man 
på vad de andra partierna faktiskt har 
åstadkommit så fattar man ganska fort 
hur mycket det är värt. I tjugo år minst 
har alla partier lovat mer pengar åt de 
fattigaste pensionärerna, men ingen-
ting hände innan vi tvingade fram det. 
Socialdemokraterna har pratat om att 
stoppa marknadsskolan i tio år och inget 
har hänt. De har lovat klimatsatsningar, 
de har lovat jobb, men ingenting har 
hänt. De flyr från sitt ansvar och väljer att 
överlåta makt och ansvar till marknaden. 
Men det är vi politiker som har makten 
att förändra saker, och den måste vi våga 
använda. Där har du skillnaden mellan 
Vänsterpartiet och andra partier; vi vill ta 
ansvar, vi vill visa vägen framåt, vi vågar 
investera. De andra verkar nöjda med att 
bara åka med dit marknaden styr. 

All politik just nu utspelar sig i 
skuggan av klimathotet. Hur vill 
Vänsterpartiet ta itu med det?
– Jag vill att Sverige ska bli ett före-
gångsland i klimatarbetet. Det betyder att 
vi ska sänka våra egna utsläpp, men det 
betyder också att vi ska gå före och visa 
resten av världen hur en grön omställ-
ning går till. Vi ska satsa på att bygga 
ut lokaltrafiken och järnvägarna för att 
sänka klimatpåverkan, men också på att 

byta ut alla fos-
sildrivna fordon 
till eldrivna. Vi 
vill helt stoppa 

försäljningen av 
fossildrivna bilar 

redan 2025. Industrin 
måste också elektrifieras 

så att Sverige kan producera 
allt fossilfritt stål och betong som 

kommer behövas när resten av världen 
ska ställa om och bygga klimatsmart. 
För att det här ska bli verklighet har vi 
föreslagit ett rekordstort omställnings-
paket på 700 miljarder kronor som ska 
gå direkt till investeringar i klimatom-
ställningen. Det fungerar inte med små 
försiktiga förändringar och tro att det 
ska kunna göra skillnad för klimatet. Det 
måste till riktiga investeringar nu om vi 
ska kunna leva kvar här på planeten, och 
det är politiken som måste stå för dem. 

Du tror starkt på politikens  
möjlighet att förändra?
– Ja det gör jag verkligen, jag har upp-
levt det själv. I trettio år nu så har både 
Socialdemokraterna och högerpartierna 
fattat beslut som har förändrat Sverige 
till det sämre. De har reat ut vår väl-
färd till riskkapitalister, låtit vården och 
skolan förfalla, tillåtit bostadsbrist och 
segregation. Det värsta är att det verkar 
som att många människor har tappat 
tron på att saker kan vända till det bättre, 
kanske till och med tappat framtidstron 
lite grann. Men precis som man kan fatta 
politiska beslut som gör samhället sämre 
så kan rätt politik göra Sverige bättre 
igen. Jag är helt övertygad om att vi kan 
återuppbygga ett starkt samhälle, bara vi 
politiker vågar göra investeringarna och 
reformerna som krävs. På artonhundra-
talet fanns det inget Folkhemssverige, vi 
fick bygga ett. Vi kan göra det igen, och 
det ska vi också.

Text: Martin Thåström

Det är inte någon 
naturlag att välfär-
den ska bli sämre hela 
tiden, det beror helt 
på politiska beslut. 
Vi måste ta tillbaka 
kontrollen över skola, 
vård, omsorg och 
infrastruktur.

tre politiska 
förslag

1. Ta tillbaka kontrollen över 
vård, skola, omsorg och 
infrastruktur

2. Bygg ut kollektivtrafiken 
över hela landet

3. Klimatinvesteringar på 
700 miljarder ger 80 000 
nya jobb över hela landet
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tänker bygga det starkt igen.

att välfärden ska bli sämre hela tiden, det 
beror helt på politiska beslut. Vi måste 
ta tillbaka kontrollen över skola, vård, 
omsorg och infrastruktur. Det fungerar 
inte att ge mindre och mindre pengar till 
verksamheter som dessutom ska ge en 
allt större andel av de pengarna till pri-
vata bolagsvinster. Det har slagit sönder 
välfärden och skapat otrygghet.

Vad gör en sådan otrygghet med 
ett samhälle?
– När människor ser politiker lova att allt 
ska bli bättre, samtidigt som saker hela 
tiden tas ifrån dem, då försvinner hoppet 
och tron på att politiken ska bygga ett 
starkare Sverige.
 Jag tror att det här uppsvinget som 
högerextrem politik har haft beror mycket 
på just det. I ett starkt samhälle, där 
folk känner trygghet och framtidshopp, 
vågar man hjälpa och ta hand om andra 
människor. I ett svagt samhälle däremot, 
där människor känner att saker hela tiden 
tas ifrån dem, där blir man misstänksam, 
avundsjuk och slår vakt om sina egna 
privilegier. Jag tror att en stark välfärd 
och trygghet på arbetsmarknaden är en 
bra medicin mot rasism och främlings-
fientlighet.

Hur tänker du att Vänsterpartiet 
ska återuppbygga ett starkt  
samhälle? 
– Det senaste året har vi fått igenom en 
rad reformer som har handlat om att göra 
livet enklare och tryggare för vanligt 
folk. Vi stoppade marknadshyrorna så att 
Sveriges tre miljoner hyresgäster skulle 
slippa hyreshöjningar på femtio procent. 
Vi tvingade in en förbättrad sjukförsäk-
ring i regeringens budget. Det betyder att 
den som är sjukskriven kan räkna med 
upp till 2 000 kronor extra varje månad. 
Vi satte pensionerna på agendan igen 
när vi förhandlade fram garantitillägget. 
Nu kan Sveriges pensionärer se fram 
mot en riktig pensionshöjning, inte bara 

● – När jag växte upp fanns det ett sam-
hälle att falla tillbaka på. Mina föräldrar 
kom hit som flyktingar och fick jobb 
inom vården. Vi hade ont om pengar, men 
vi behövde aldrig känna oss otrygga. Vi 
kunde lita på Sverige, det tror jag inte 
att alla känner att de kan idag, berättar 
Nooshi. 

Men vad är det som har hänt,  
vad är annorlunda nu?
– Det som har hänt är att politiken sålt ut 
välfärden och tryggheten till marknaden 
och stora koncerner. Den där grundtrygg-
heten som den starka svenska välfärden 

gav är borta. Skolorna drivs för att tjäna 
pengar istället för att ge utbildning. 
Vården har man privatiserat, sålt ut och 
underfinansierat, så att mindre och min-
dre pengar finns till läkare och underskö-
terskor. Skulle vi bli sjuka eller arbetslösa 
kan vi inte vara säkra på att ersättningen 
går att leva på. Behöver vi en plats på BB 
kan vi inte vara säkra på att det finns en 
ledig, behöver vi en ambulans kan vi inte 
vara säkra på att den kommer i tid. Vi kan 
inte lita på att skolan har resurser nog att 
ta hand om våra barn, unga vuxna kan 
inte flytta hemifrån för att det är sådan 
bostadsbrist. Det är inte någon naturlag 

några tior, för 
första gången på 
riktigt länge. Det 
som nu behöver 
göras är ganska 
självklart. Se till 
att våra skattepengar 
går till en trygg och bra 
skolgång för alla Sveriges 
barn, istället för vinster i utländska 
investeringsbolag. Investera i energiför-
sörjningen. Ta tillbaka kontrollen över 
vård och omsorg. 

Men säger inte alla partier att de 
vill förbättra för folk?
– Jo, så är det så klart. Men tittar man 
på vad de andra partierna faktiskt har 
åstadkommit så fattar man ganska fort 
hur mycket det är värt. I tjugo år minst 
har alla partier lovat mer pengar åt de 
fattigaste pensionärerna, men ingen-
ting hände innan vi tvingade fram det. 
Socialdemokraterna har pratat om att 
stoppa marknadsskolan i tio år och inget 
har hänt. De har lovat klimatsatsningar, 
de har lovat jobb, men ingenting har 
hänt. De flyr från sitt ansvar och väljer att 
överlåta makt och ansvar till marknaden. 
Men det är vi politiker som har makten 
att förändra saker, och den måste vi våga 
använda. Där har du skillnaden mellan 
Vänsterpartiet och andra partier; vi vill ta 
ansvar, vi vill visa vägen framåt, vi vågar 
investera. De andra verkar nöjda med att 
bara åka med dit marknaden styr. 

All politik just nu utspelar sig i 
skuggan av klimathotet. Hur vill 
Vänsterpartiet ta itu med det?
– Jag vill att Sverige ska bli ett före-
gångsland i klimatarbetet. Det betyder att 
vi ska sänka våra egna utsläpp, men det 
betyder också att vi ska gå före och visa 
resten av världen hur en grön omställ-
ning går till. Vi ska satsa på att bygga 
ut lokaltrafiken och järnvägarna för att 
sänka klimatpåverkan, men också på att 

byta ut alla fos-
sildrivna fordon 
till eldrivna. Vi 
vill helt stoppa 

försäljningen av 
fossildrivna bilar 

redan 2025. Industrin 
måste också elektrifieras 

så att Sverige kan producera 
allt fossilfritt stål och betong som 

kommer behövas när resten av världen 
ska ställa om och bygga klimatsmart. 
För att det här ska bli verklighet har vi 
föreslagit ett rekordstort omställnings-
paket på 700 miljarder kronor som ska 
gå direkt till investeringar i klimatom-
ställningen. Det fungerar inte med små 
försiktiga förändringar och tro att det 
ska kunna göra skillnad för klimatet. Det 
måste till riktiga investeringar nu om vi 
ska kunna leva kvar här på planeten, och 
det är politiken som måste stå för dem. 

Du tror starkt på politikens  
möjlighet att förändra?
– Ja det gör jag verkligen, jag har upp-
levt det själv. I trettio år nu så har både 
Socialdemokraterna och högerpartierna 
fattat beslut som har förändrat Sverige 
till det sämre. De har reat ut vår väl-
färd till riskkapitalister, låtit vården och 
skolan förfalla, tillåtit bostadsbrist och 
segregation. Det värsta är att det verkar 
som att många människor har tappat 
tron på att saker kan vända till det bättre, 
kanske till och med tappat framtidstron 
lite grann. Men precis som man kan fatta 
politiska beslut som gör samhället sämre 
så kan rätt politik göra Sverige bättre 
igen. Jag är helt övertygad om att vi kan 
återuppbygga ett starkt samhälle, bara vi 
politiker vågar göra investeringarna och 
reformerna som krävs. På artonhundra-
talet fanns det inget Folkhemssverige, vi 
fick bygga ett. Vi kan göra det igen, och 
det ska vi också.

Text: Martin Thåström

Det är inte någon 
naturlag att välfär-
den ska bli sämre hela 
tiden, det beror helt 
på politiska beslut. 
Vi måste ta tillbaka 
kontrollen över skola, 
vård, omsorg och 
infrastruktur.

tre politiska 
förslag

1. Ta tillbaka kontrollen över 
vård, skola, omsorg och 
infrastruktur

2. Bygg ut kollektivtrafiken 
över hela landet

3. Klimatinvesteringar på 
700 miljarder ger 80 000 
nya jobb över hela landet
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Med Vänster-
partiets initiativ 
händer det
Vänsterpartiet har, i olika röstma-
joriteter, lyckats få igenom frågor 
som vi drivit under de senaste 
fyra åren. 
• Avtalet med Attendo, som 

gravt misskött vårdboendet 
Valltorp, avslutades i förtid. 

• Två andra vårdboenden som 
varit privatiserade, blev åter 
kommunala.

• Kommunen håller på att bygga 
ett nytt vårdboende. 

• Stadsbiblioteket ska renoveras 
och byggas till. 

• Avverkningshotade Tursköps-
skogen blir ett naturreservat.

• Planerna på ett underjordiskt 
garage för 600 bilar i Landbor-
gen skrotades.

• Hotade koloniområden och 
Mejerigatans odlingslotter fick 
vara kvar.

• Öresundskraft blir kvar i kom-
munens ägo.

Men. Det finns en hel del till, som vi 
vill ändra på.  Vi vill inte att logis-
tiklager byggs på bästa åkermar-
ken eller att Helsingborgshems 
hyresgäster dubbelbeskattas. Vi 
gillar inte alls att välfärden är un-
derfinansierad. Vi gillar inte heller 
stressiga arbetsscheman, minut-
styrning eller delade turer.

Vi har blivit kritiserade för att vi i 
våra budgetförslag har minskat det 
så kallade överskottsmålet, dvs hur 
mycket pengar som ska finnas kvar 
vid årets slut. Vi säger att vi måste 
ha pengar till våra barns skola, våra 
äldres omsorg och anständiga 
arbetsvillkor för personalen.
Vi vet att en annan politik är 
möjlig. Det är politiska beslut som 
lett fram till att vår välfärd är un-
derfinansierad, alltså kan andra 
politiska beslut ändra på det.

KRÖNIKA VÅRA KANDIDATER INFÖR VALET 2022

Varför kandiderar 
du till valet?
Lär känna de 6 översta kandidaterna som står på  
Vänsterpartiet kommunfullmäktigelista

Rebecca Thell
33, ombudsman

Ferman Büyükkaya
45, undersköterska

Jenny Björklund Hansson
41, studie-och yrkesvägledare

Claudia Velasquez
52, socionom

Joacim Werner Petersson
36, politisk sekreterare

– Jag är trött på det högerstyre 
som har rått de senaste 16 åren 
och som har medfört försäm-
ringar för vanligt folk. Vänster-
partiet vill satsa på förbättringar 
för arbetarklassen. Till exempel 
ta bort minutstyrningen inom 
hemvården. Kort sagt – omför-
dela resurserna!

– Som undersköterska vår-
dar och hjälper jag patienter. 
Allt fler äldre är ensamma och 
utlämnade för att äldrevården 
inte fungerar. Jag vill att alla i 
Helsingborg ska tas omhand  
på bästa sätt Jag kandiderar till 
fullmäktige för att förverkliga 
ett tryggt Helsingborg för de 
äldre och för personalen.

– Jag vill att Helsingborg ska bli 
en stad för alla, inte bara de med 
pengar. Skolorna ska vara bra i 
alla områden och för alla barn. 
Vi ska se till att ställa om för 
klimatet och se till att skapa ett 
tryggt arbetsliv. När välfärden 
fungerar är samhället tryggare. 
Låt Helsingborg bli starkt igen!

Svjetlana Saric
60, kemist

– Jag vill se ett rättvist och 
jämlikt Helsingborg. Vi ska 
stärka våra barns framtidstro 
genom att skolorna i vår stad 
ska vara lika bra i hela kom-
munen. Fritidsverksamhet och 
idrottande ska vara tillgängliga 
för alla oavsett social status och 
bostadsområde. 

– Jag vill påverka politiken i 
Helsingborg och kämpa för att 
skola, vård och omsorg ska få de 
resurser som människor behö-
ver. Kommunen ska vara en bra 
arbetsgivare som respekterar ar-
betsmiljölagarna och är rättvisa 
mot sina anställda. Jag vill också 
få bort tystnadskulturen och 
stärka de fackliga rättigheter. 

– Vi har rätt att förvänta oss nå-
got bättre. När fler bygger mu-
rar för att lösa samhällsproblem 
skapade av borgerlig politik och 
marknadsexperiment så behövs 
det gemensamma lösningar för 
att skapa en hoppfull framtid 
för människor. Vänsterpartiets 
politik tar ansvar för samhällsut-
vecklingen.

Ingrid Mattiasson Saarinen
ledamot i kommun-
fullmäktige

Socialistisk 
stödfond!

Var med och stöd Vänsterpartiet Helsingborg. 
Alla bidrag, stora som små, är viktiga för att 
vi ska kunna växa och driva vänsterpolitik. Ju 
mer pengar vi har desto fler kan vi nå. Låt inte 

kapitalet och högern vinna valet med sina mil-
joner. Ditt bidrag gör skillnad.
Swish: 123 117 15 52 
Bankgiro: 5642-1258
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Vänstern har lösningarna

En jämlikhet och välfärd 
som håller ihop

●  Den 11 september är det val. Jag kandi-
derar till regionfullmäktige för Vänster-
partiet. Anledningen är att jag vill bidra 
till att förändra Region Skåne i en mer 
jämlik riktning.

För mig är den viktigaste frågan att 
avskaffa marknadsvården och se till att 
människor får en tillgänglig, jämlik vård 
efter sina behov. Idag ser vi hur vårdval 
och marknadslogik gör att ojämlikheten 
växer runt om i Skåne. Vi ser hur de 
stora städerna i Skåne får fler och fler 
vårdcentraler, medan mindre orter och 

landsbygd får långt till närmsta vård-
kontakt. Vi ser hur privata aktörer tar för 
sig av våra gemensamma skattemedel 
samtidigt som vi alla vet att det är den 
offentliga vården som behöver stora 
satsningar på personalen för att vi ska 
vara trygga med att vården finns där när 
vi behöver den.

Förtjänar fantastiska  
möjligheter
Vi i Vänsterpartiet vill göra upp med 
marknadsvården. Vi vill införa 30 tim-

Så här är situationen ut  
inom vården i Region Skåne
●  Kvinnoläkare Sten Axelsson Fisk be-
rättar om sitt arbete inom Region Skåne 
och svarar på frågan vad han hade velat 
förändra först av allt.

– En stabil bemanning och en bra 
arbetsmiljö inom förlossningsvården 
samt mottagningens verksamhet. Det 
är brist på sjuksköterskor och det är 
stora resursbrister inom kvinnosjuk-
vården. Ledningen ska fokusera på 
arbetsmiljö och lönefrågor samt lyssna 
på de personer som detta primärt hand-
lar om dvs de som arbetar på sjukhuset. 

Varje avdelning ska kunna lösa sina 
specifika problem tillsammans med 
fackföreningarna. Patienterna behöver 
hänvisas rätt men det är svårt med att 
erbjuda tider. Det är för hög belägg-
ningsgrad. 

1980 hade Sverige  flest vårdplat-
ser idag finns minst antal vårdplatser. 
Sverige var det mest jämlika landet 1980 
men under decennier av nyliberal agenda 
har vi istället flest miljardärer per capita. 
Situationen idag är att Regionen vill  an-
ställa fler men Sverige har nedmonterad 

välfärden och arbetsplatserna kan inte 
erbjuda bra arbetsvillkor.

Vänsterpartiet vill ändra politiken 
i Helsingborg eftersom att vi behöver 
en stark omfördelning, demokratisera 
välfärden och avskaffa alla vinstdrivande 
aktörer. När patienterna blir till kunder 
förvränger sjukvården sitt syfte  och 
tvingar oss att bryta mot våra riktlinjer. 
Det måste vara slut med att producera 
sjukvård som ska säljas på en marknad. 
På grund av de vinstdrivande aktörerna 
kan det bli situationer där folk får vård 

för enkla förkylningar och inte för all-
varliga hälsotillstånd.

Det är denna politik som Vänsterpar-
tiet vill driva i Helsingborg. 
“Jag har inte sett någon opinionsmätning 
som ger stöd för att Sverige ska satsa på 
att våra miljonärer ska bli miljardärer, 
eller att sänkta skatter för höginkomstta-
gare ska prioriteras framför vårdplatser”. 
Så sant! ■

Caludia Velasquez, ledamot för vän-
sterpartiet i kommunfullmäktige. 

Hur ser det ut på 
Helsingborgs  
lasarett?

Situationen är allvarlig. Åt-
stramningar har försämrat 
vården för patienten och 
arbetsmiljön för de anställda. 
Det är brist på vårdplatser och 
arbetsmiljön är dålig. Persona-
len säger upp sig!

– I september 2017 krävde IVO 
att lasarettet skulle åtgärda 
bristen på vårdplatser. Detta 
problem hade funnits under en 
längre tid och ingenting hade 
förbättrats.

– Våren 2019 sade 100-tals 
sjuksköterskor upp sig. De hade 
under en längre tid larmat om 
dåliga arbetsvillkor.

– Helsingborgs Dagblad 211211 
berättar att Helsingborgs la-
sarett får nya miljonböter efter 
oanmäld inspektion. Sjukhuset 
har betalat 7,3 miljoner kronor 
i böter genom åren eftersom 
patienter tvingats sova i korri-
dorerna. 

211101  meddelar sjukhusled-
ningen i Helsingborg att de 
avser att vidta nya åtgärder för 
att förbättra arbetsmiljön på 
akuten i Helsingborg men att 
de inte kommer att öppna nya 
vårdplatser.

Claudia Velasquez
ledamot i kommunfullmäktige 

mars arbetsvecka för att personalen ska 
kunna göra ett riktigt gott jobb. Vi vill 
stärka samarbetet för alla barn och unga 
som runt om i Skåne lider av psykisk 
ohälsa. Vi vill bygga en jämlik framtid. 
Vartenda barn och ungdom som växer 
upp idag förtjänar fantastiska möjlig-
heter att växa upp i fred och trygghet. 
För vi vet att man mår bättre i jämlika 
samhällen.

Historiska satsningar
Idag ökar ojämlikheten och klimatför-
ändringarna är akuta. Tillsammans kan 
vi vända utvecklingen. Det är politikens 
ansvar att leverera, i stället för att till-
låta marknadsexperiment i vår välfärd 
och samhällsbärande infrastruktur. 
Genom att investera i vår gemensamma 
framtid kan vi bygga en välfärd som 
håller ihop, ett samhälle där varenda 
unge har en ljus framtid att längta till, 
och där klimathotet möts med histo-
riska satsningar på en grön och röd 
omställning.

På valdagen röstar jag för en jämlik 
framtid för alla. Jag hoppas att du 
också gör det. Vi i Vänsterpartiet tar 
ansvar och levererar när andra lovar 
runt.  ■

 
Peter Ahlbom, förstanamn  
till regionen för Vänsterpartiet

I mitt arbete med unga ser jag vilka fantastiska möjligheter regionen och kommu-
nerna har för att hjälpa unga till en bättre framtid. Men jag ser också hur resursbrist 
och marknadsexperiment ökar ojämlikheten. Därför vill jag se stora satsningar på 
välfärden och ett stopp för vinstjakten.

Peter Ahlbom, förstanamn till regionen för Vänsterpartiet

Vote for Vänsterpartiet 11th of September!

Hilbijartina 11 ê Îlonê de dengê xwe bidin Vänsterpartiet.



8

Stoppa marknadsvården
Stoppa marknadsskolan

 
 
 

Stoppa vinster 
i välfärden!

Rösta på Vänsterpartiet
den 11 september!


