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Nyhetsbrev
för Vänsterpartiet Skaraborg
Det här är årets tredje nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skaraborg. I det kan du framför
allt läsa ett kort referat av distriktets 1 maj-firande, som även i år var digitalt på grund
av covid-19-pandemin.
Har du förslag på innehåll i kommande nyhetsbrev? Har du mer eller mindre färdig
text och / eller bilder du vill ha med i ett kommande nyhetsbrev? Ta kontakt med Mats
Kristiansson, ordinarie i distriktsstyrelsen, på mats.kristiansson.v@gmail.com.
Gamla nyhetsbrev kan hämtas här: Nyhetsbrev.

DIGITALT 1 MAJ-FIRANDE
Även i år var 1 maj-firandet i Skaraborg digitalt på grund av covid-19-pandemin. Även i
år var det panelsamtal. Precis som för riksarrangemanget var parollen jobb, jämlikhet,
framtidstro.
Med i panelen var Malin Pettersson, ordförande för Vänsterpartiet Skaraborg, Jessica
Thunander, riksdagsledamot, Evalena Öman, regionfullmäktigeledamot samt Matilda
Lindgren och Hannah Nathansohn från Ung Vänster. Emil Estebanez, ordförande för
Vänsterpartiet Skaraborg, var moderator.
Jämlikhet. Evalena sa att ett jämlikt samhälle är ett tryggare och friskare samhälle. Att
forskningen visar att till och med de som har det bäst ställt blir friskare. Jessica sa att
vi har sänkt skatten för de rikaste under 30 år och att klyftorna ökat markant. Att vi
behöver beskatta de rikaste mer och skapa ett bättre trygghetssystem.
Våld i nära relationer diskuterades. Jessica sa att det viktigaste är att mäns våld mot
kvinnor förhindras och att kvinnor stöttas att lämna en relation vid första slaget. Malin
sa att attityderna behöver förändras. Att det behöver tas upp i skolan. Jessica sa att
straff i sig inte förhindrar mäns våld mot kvinnor. Att det redan är för sent när en man
blir straffad. Läs mer här: Ämnesguider om våld i nära relationer.
Jobb och utbildning. Evalena sa att det behövs hållbara jobb, att människor behöver
kompetensutveklas för att kunna ta jobben och att man behöver se till att unga fixar
gymnasiet. Hon sa också att långtidsarbetlösheten ökar drastiskt, liksom arbetslösheten bland unga.
Hannah sa att det är nu undomar ska leva ut sina drömmar men att det inte går p.g.a.
pandemin. Matilda sa att hon har läs- och skrivsvårigheter och inte får den hjälp hon
behöver. Att det är mycket svårare att läsa på distans och att hon behöver vara skolan.
Bostäder. Jessica sa att ett statligt bostadsbolag behövs så att det inte byggs för
att tjäna pengar utan för att bostäder behövs, exempelvis på mindre orter. Matilda sa

att det är en mänsklig rättighet att ha tak över huvudet. Apropå de utredningar om
marknadshyror som snart läggs fram sa Jessica att det är jättviktigt att vi ställer oss
upp och säger nej! Läs mer här: Stoppa hyreschocken.
Evalena pratade om hur man gör i Wien. Där kan man exempelvis hyra en nyproducerad
lägenhet på 60 m2 för 3 000 kronor i månaden. Läs mer här: Så kan vi inspireras av
Wienmodellen.
Framtid och framtidstro. Jessica sa att om Vänsterpartiet fick makten skulle all public
mangement rullas tillbaka och staten återtar ansvaret. Att i en demokrati måste politiker ta ansvar för det offentliga och inte utgå från att allt, som sjuka människor och
skolelever, ska generera pengar. Hon sa vidare att högern varit väldigt bra på att skapa
en berättelse och en myt om att det här är den enda vägen. Att de som är trygga tror
att välfärdssystemen fortfarande fungerar.
Malin sa att myten har ett namn, och det är nyliberalism. Att framtidstron är att tro
på en annan värld. Att det måste vara ett slut på det som varit under lång tid. Att
staten och den offentliga sektorn behöver stärkas upp. Då är Vänsterpartiet det enda
alternativet! Läs mer om nyliberalism här: Vad är nyliberalism?.
Biologisk mångfald. Evalena sa att biologisk mångfald är en överlevandsfråga. Att
många arter behövs för att göra mediciner. Att det är ett lika stort hot som klimtkrisen
att den biologiska mångfalden utarmas.
Landsbygd. Matilda sa att man ska ha frihet att välja var man bor och att det behövs
bra kollektivtrafik även på landsbygden för att man ska kunna det. Jessica sa att det
behövs fler lantisar i riksdagen och på riksdagskansliet. Att det är svårt för den som
bor i en storstad att förstå hur förutsättningarna på landsbygden förändrats.
Browsing Collection, Stefan Sundström och Brasskvintetten underhöll med musik. Om
du missade panelsamtalet och underhållningen eller vill se det hela igen kan du göra
det här: Livestream från Vänsterpartiet Skaraborg 1 maj.

RÖSTA PÅ VISK I KYRKOVALET!
I Skara stift finns nu ett tydligt vänsteralternativ i kyrkovalet 19 september 2021:
ViSK (Vänstern i Svenska Kyrkan), där de flesta medlemmarna också är engagerade i
Vänsterpartiet. Det finns listor till kyrkomötet, stiftsfullmäktige, Lugnås-Ullervads och
Skövde pastorat samt Toarps församling.
Lisa Wallenstein, Lyrestad, etta på listan till kyrkomötet, om sina fokusfrågor: Jag vill se
en kyrka som möter de behov nutidens människa har, en kyrka öppen för alla.
Jonas Edberg, Borås, etta på listan till stiftsfullmäktige, om sina fokusfrågor: Jag
engagerar mig i kyrkovalet för att jag vill vara med i en solidarisk kyrka som står på de
utsattas sida.
Slicka ett mejl till mats.kristiansson.v@gmail.com om du vill veta mer om ViSK.

ÅTERKOPPLING
Ø Har du synpunkter på det här nyhetsbrevet eller Vänsterpartiet Skaraborg i
allmänhet?
Ø Har du förslag, till exempel på något du tycker att Vänsterpartiet Skaraborg
borde göra under covid-19-pandemin?
Ø Är det något du vill informera Vänsterpartiet Skaraborg om?
Ta kontakt med någon av distriktsordförandena (se kontaktuppgifter nedan).

KONTAKTUPPGIFTER
Distriktsordförande:
Ø Emil Estebanez: emil.estebanez@vansterpartiet.se
Ø Malin Pettersson: malin.pettersson@vansterpartiet.se
Ombudsperson:
Ø Ingmarie Torstensson: skaraborg@vansterpartiet.se
Webbplats:
Ø skaraborg.vansterpartiet.se
Facebook:
Ø facebook.com/vskaraborg

