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Vänstern i Helsingborg är en del av 
skriftserien Folkviljan.Vänstern 

i Helsingborg

Det finns hopp om föränd-
ring för dig som är arg för 
att marknaden tagit över 
allt fler av politikernas 
beslut.
Med Din hjälp har Vänster-
partiet goda möjligheter 
att få in fler ledamöter i 
kommunfullmäktige (KF). 
Med bara 620 fler röster än 
vid valet 2018 tar ytterligare 
en person från V plats i 
Rådhuset. Enligt HD finns 
goda möjligheter till ännu ett 
mandat.

Det kommer att göra 
skillnad med fler av oss i KF. 
Idag har vi 3 mandat liksom 
MP, C, L och KD har men är 
det enda partiet som inte har 
kommunalråd och ordinarie 
nämndplatser. Genom 
politiska överenskommelser 
har vi hamnat utanför den 
gruppen. Spelar det någon 
roll? Ja. Vi ska vara med och 
styra politiken i staden.

Idag kan en enda vänster-
partist lägga 3 arbetsdagar/
vecka på politiken. Så är inte 
situationen för övriga små-
partier med samma mandat. 
Rättvist? Nej.

Med fler ledamöter i KF 
kan vi driva politik utan att 
vara beroende av vad övriga 
partier vill. Fler kan få arvo-
den som är höga nog för en 
halvtidstjänst i Rådhuset. 
Fler av våra ledamöter 
slipper därmed lägga all sin 
fritid på kommunpolitiken.

Läs denna tidning och se 
vilka frågor som kommer att 
få större utrymme med fler 
vänsterpartister i Rådhuset.

SÖNDAG

SEPTEMBER

LEDARE

Vi ska bli 
fler i  
rådhuset

Välj Vänsterpartiet

På söndag 11 september betyder din röst lika mycket som 

miljonärens. Rösta vänster för jobben, för klimatet och  

för en värdig pension. Vänsterpartiet agerar  

när andra bara pratar! 
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Rösta för ett 
solidariskt 
Helsingborg

Förbättra 
arbets- 
villkoren

En skola för 
alla

Människors  
trygghet, politikens 
ansvar
Vänsterpartiet måste vara med om Sverige ska fixa  
jobben, välfärden och klimatomställningen. 
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Här finns vi.
Engagera dig!

Vänsterpartiet
Helsingborg
Södergatan 65
Helsingborg

Hemsida:
helsingborg.vansterpartiet.se
E-post: 
helsingborg@vansterpartiet.se  

Facebook:
Vänsterpartiet Helsingborg
Bli medlem: 
vansterpartiet.se/bli-medlem

● Högern vann striden om LAS. Trots att 
facket är starkt gick de största fackliga organisa-
tionerna med på att acceptera flera undantag i de 
turordningsregler som används vid uppsägning pga 
arbetsbrist. Alla företag får undanta 5 personer från 
turordningen. Det innebär utökade möjligheter för 
arbetsköpare att välja vem som ska bli sparkad. 
Konsekvensen kommer med stor sannolikhet bli 
att arbetsköparna passar på att göra sig av med de 
arbetare som klagar över dåliga arbetsvillkor eller 
arbetsmiljö. Vänsterpartiet menar att den stora 
effekten blir att samtliga anställda vid samtliga 
arbetsplatser riskerar att förlora sina jobb varje 
gång en turordningslista görs dvs varje gång 
arbetsköparna menar att det råder arbetsbrist.

I jämförelse med andra länder i EU har Sverige 
en hög facklig organisationsgrad. Därför måste 
vänsterpartiet vara med och göra våra fackliga 
organisationer starkare och modigare. Vi kompro-
missar inte med högern om det innebär försämrade 
arbetsvillkor.

Arbetarrörelsens mångåriga kamp har resulterat i 
bland annat 25 semesterdagar istället för inga alls 
och 8 timmars arbetstid/dag  istället för 16 timmar. 
Ja, för så var arbetsvillkoren innan facket fick 
inflytande.

Det är dags att återta det fackliga löftet. ”Vi lovar 
och försäkrar att aldrig någonsin, under några 
omständigheter, arbeta på sämre villkor eller till 
lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar var-
andra detta i den djupa insikten om att om vi alla 
håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla 
våra krav.”

Det kan du föreslå om du engagerar dig fackligt. 
Om vi är enade kan vi återta dessa förlorade rättig-
heter.  

Claudia Velazques
ledamot i kommunfullmäktige för vänsterpartiet

För starkare arbetsskydd! Vi vill ha bättre villkor för anställda. Högern har tagit segrar som vi måste ta tillbaka.

Vänsterpartiet ställer inte upp på försämringarna av LAS. Vi måste vara 
med och påverka fackföreningsrörelsen. Det gäller att vi organiserar 
oss bättre och påverkar våra fackföreningar. Vi får aldrig ge upp våra 
fackliga rättigheter!

LEDARE

Förstärk arbetsrätten!

Halil Buyukkaya 

– Skolan och pensionen är 
viktigast. Eleverna är 

inte kunder som ska ge 
vinst. Skolan ska förbe-
reda alla på arbetslivet 
och det dagliga livet. 
Många pensionärer 
tvingas fortsätta jobba 

pga sin dåliga ekonomi. 
Inte bra.

Rana Khazaal

– Marknadsskolan är något 
som vi måste sätta stopp 

för! Inga skolpampar 
eller politiker som 
beblandar sig med risk-
kapitalbolag ska tjäna 
pengar på skolbarn. Nu 
räcker det. Skolan och 

vården är inte något som 
ska mjölkas på pengar.

Qasem Rezai

– Skolan! Skolan måste ge 
en likvärdig utbildning till 

alla barn oavsett vilken 
skola man väljer. Vin-
sterna i skolan måste 
stoppas. Alla barn i för-
skolan ska ha rätt till 
30 timmars förskola/

vecka.

Birgitta Möller

– Klimatfrågan måste avgöras 
nu! Temperaturhöjning-

arna måste stoppas om 
vår planet ska kunna 
vara beboelig för kom-
mande generationer.
Nästa val är det för 

sent.

FRÅGA 4
Vilken är den vik-
tigaste valfrågan 
för dig? 



3

● Varför ska man rösta på  
Vänsterpartiet i valet?
– För att vi vill att politiken ska ta 
tillbaka kontrollen, ta ansvar för sam-
hällsutvecklingen. Många i Sverige ser 
vad som har hänt. Samhällsservicen blir 
allt sämre och i många delar av landet har 
den helt avvecklats. Det är kaos i skolan. 
Många barn är bestulna på sin utbildning, 
på grund av det extrema marknadsex-
periment Sverige har. Det skapar hopp-
löshet och fattigdom. Brottsligheten och 
narkotikan ökar. Vårdens resurser har 
minskat kraftigt sedan 1990-talet. Mycket 
av de resurser som är kvar går till vinster 
i vårdbolag. Mammor som ska föda barn 
måste göra det under otrygga förhållan-
den. Föräldrar som uppfostrar sina barn i 
utsatta förorter lever i rädsla för gängens 

våld. Alla kan se det här. Men det är 
faktiskt inte hopplöst, för precis allt det 
här beror på politiska beslut. Om politi-
ken istället tar ansvar så fattar man andra 
beslut, som bygger ett starkare samhälle.
 
Men vill inte alla politiker ta 
ansvar?
– Jag ser tyvärr inte så mycket som tyder 
på det. Jag är väldigt trött på att höra 
snack när det är valår om hur vi ska satsa 
på välfärd, som bara är luft dagen efter 
valet. Vi respekterar det mandat vi får av 
väljarna. Det betyder inte att vi lovar allt 
åt alla, men vi håller det vi lovar.
 
Vad lovar ni då?
– Om det är någonting vi har visat, så är 
det att det går att vinna. Vi stod upp för 
hyresgästerna och stoppade marknads-
hyrorna. Vi satte hårt mot hårt och såg 
till att sjukförsäkringen blev bättre och 
pensionerna höjdes. Vi vände hela den 
politiska utvecklingen efter decennier av 
marknadsexperiment och nedskärningar. 
Nu gäller det höjningar för alla pensi-
onärer, att få fart på investeringarna i 
klimatomställningen och att få ordning på 
svensk skola genom att avskaffa vinstjak-
ten i skolsystemet.

Text: Jenny Lindahl

Vänsterpartiet behöver 
vara med om Sverige ska 
fixa jobben, jämlikheten 
och klimatomställnin-
gen. Nooshi Dadgostar 
är beredd att ta ansvar 
efter valdagen.

Nooshi Dadgostar:

Vi håller  
det vi lovar

”Vi satte hårt mot  
hårt och såg till  
att sjukförsäkringen 
blev bättre och  
pensionerna höjdes.
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Visste du att?
POLITIKEN I PRAKTIKEN

30 år av privatiseringar och marknadsstyrning 
har gjort att vi tappat kontrollen över välfärden. 
Vänsterpartiet är det enda partiet som står på 
vanligt folks sida.

95 %
2021 gick 95 % av kapitalinkom-
sterna till de 10 % rikaste.

Så mycket får en riksdags-
ledamot för Vänsterpartiet 
i lön. Partiet har ett system 
med partiskatt för att ingen 
ska vilja ta ett uppdrag bara 
för pengarna. Andra leda-
möter får ut ungefär 47 300 
kronor.

31 950 kr
Vänsterpartiet drev igenom 
mer än 80 reformer för jäm-
likhet när vi samarbetade med 
regeringen 2014–18. Bland 
dem fanns billigare tandvård, 
möjlighet att ta CSN-lån för 
körkort och upprustning av 
miljonprogramsområdena.

80 reformer

Arbetstiden  
behöver förkortas. 
Senaste gången 
var 1973 – nästan 
50 år sedan.

JA

Antal elever per  
lärare på gymnasiet:

Friskolor 15
Kommunala 11

KÄLLA: SKOLVÄRLDEN 2022

Sverige har 
flest fattig-
pensionärer i 
Norden.!

KÄLLA: EUROSTAT

En sista fråga innan valet? Funderar du på att välja vänstern 
men har en sista fråga innan sön-
dag? Scanna QR-koden med din 
telefon för att chatta med oss eller 
besök vansterpartiet.se



Jämlik vård efter 
behov? På valdagen 
väljer du!

Söndagen den 11 september 
är det dags att gå till valurnan 
och säga sitt om hur man vill 
att välfärden ska utvecklas 
och vilken riktning Sverige 
ska ta. Det är dagen då allas 
röster väger lika tungt. Sällan 
har det valet känts så viktigt.

Valet står mellan gemensamma lösningar på våra 
gemensamma problem, eller mer av högerpolitik 
och marknadslösningar. Under lång tid har välfär-
den och sjukvården utsatts för marknadsexperiment 
och vinstjakt som har visat sig vara både dyrare 
och mindre effektivt. Medan vinsterna har hamnat 
i privata vårdföretagares fickor så har priset vi som 
invånare betalar varit högt. Väldigt många vårdcen-
traler i storstädernas välbeställda delar, och alldeles 
för få på andra ställen där människors behov av 
vård ofta är större. Så här kan det inte få vara. 

För oss i Vänsterpartiet handlar lösningarna om att 
se till att alla vi har rätt till vård efter behov. Oavsett 
vem vi är, hur förmögna vi är eller i vilken del av 
Skåne vi bor i. För att nå dit behövs satsningar på 
vår gemensamma offentliga sjukvård. Under pande-
min blev det tydligt hur akut det är med stora sats-
ningar på vår gemensamma välfärd och sjukvård. 
För personalens skull, för oss alla som invånare. I 
stället för privata vårdval där vinster hamnar i pri-
vata fickor så vill vi ha en vård där våra behov står i 
centrum, och där vi bidrar efter förmåga. Rätten till 
sin hälsa får aldrig bli en vara på marknad. Genom 
att omfördela samhällets rikedomar kan vi tillsam-
mans bygga en välfärd som garanterar varenda en 
av oss trygghet – och frihet. Varenda en av oss ska 
veta att vården finns där när vi behöver. 

På valdagen bestämmer vi tillsammans hur vi vill 
att politiken i Region Skåne ska styras under de 
kommande åren. Då väger allas röst lika tungt. Det 
är häftigt. Min, och din röst väger lika tungt som 
den rikaste miljardären. Jag kommer rösta på ge-
mensamma lösningar. Jag kommer rösta på ett parti 
som tar ansvar och levererar när andra lämnar över 
ansvaret till marknaden. Det är så vi kan se till att 
välfärden växer, personalens arbetsmiljö blir bättre 
och våra behov av vård tillgodoses. Jag röstar på 
vänstern. Gör det du med! 

/Sara Svensson,  

regionråd  

Vänsterpartiet  

Region Skåne Tillsammans bygger vi framtiden!

Lägg din röst på Vänsterpartiet.

En god kollektivtrafik

Den bästa resan är den vi kan göra 
tillsammans. Fler bussar, smartare 
planering och billigare priser ökar 
möjligheterna att bo, arbeta, plugga 
eller leva var som helst i Skåne

En levande landsbygd

Kollektivtrafik, sjukvård, kultur 
och service ska vara tillgänglig 
var du än bor i Skåne

Inför 6h arbetsdag

Vi vill ha en hållbar  
arbetsmarknad där 
människor orkar jobba 
och leva bra liv

Investera i klimatet 

Vi behöver genomföra en  
klimatomställning för hela  
samhället,  för en hållbar framtid!

På söndag väger allas röst lika  
tungt. Vilken väg väljer du? 
Det krävs gemensamma lösningar på samhällets problem. På söndag är  
det dags att välja väg och lägga din röst. Det är tillsammans vi bygger  
framtiden i Skåne och i Sverige. Vänsterpartiet vill få förtroende att bygga  
en stark och trygg välfärd för varenda en av oss.

Riktiga personalsatsningar

Personalen larmat i åratal över 
en ohållbar arbetssituation. 
Nu behövs politik för en god 
arbetsmilö för personalen

Kulturen som drivkraft 

Oavsett var i Skåne du bor ska 
du ha tillgång till kultur.  

Mer resurser till vården

Finansiera den offentliga 
vården fullt ut – inga fler 
besparingar som leder till 
ojämlik tillgång till vård.


