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Nyhetsbrev
för Vänsterpartiet Skaraborg

Det här är årets första nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skaraborg. I det kan du bland 
annat läsa vad åtta av de elva som just nu sitter i distriktsstyrelsen (DS) har svarat 
på fem frågor om sig själva. Vår ombudsman Ingmarie Torstensson, som är med på 
alla möten med distriktsstyrelsen, bland annat som sekreterare, har också svarat på 
frågorna.

Fler nyhetsbrev kommer att komma framöver. Det kommer bland annat att bli 
reportage om distriktsårskonferensen (DÅK:en), Internationella kvinnodagen 8 mars, 
1 maj, Skövde Pridefestival och andra arrangemang som Vänsterpartiet Skaraborg 
anordnar eller deltar i. Fler idéer på innehåll finns, men de behöver funderas igenom lite 
innan de kan presenteras. Kom gärna med förslag på innehåll!

Partiföreningar kan också bidra med material. Hur har covid-19-pandemin påverkat 
verksamheten? Har ni tips om arbetsformer ni haft framgång med? Har ni en aktivitet 
på webben som medlemmar i andra partiföreningar kan vara med på? Och så vidare ... 
Fundera, skriv och skicka det ni skrivit till mats.kristiansson.v@gmail.com.

*

Det har varit en konstig vår. En skrämmande vår. En vår där livet i stor utsträckning 
stannat upp eller tagit nya vägar.

Hur framtiden kommer att te sig känns just nu ganska ovisst. Frågorna tycks vara fler 
än svaren.

Kommer antalet immuna mot covid-19 att öka ganska snabbt? Kommer pandemin att 
ebba ut redan under sommaren? Kommer livet ganska snart att bli mer som förut igen?

Eller kommer antalet immuna mot covid-19 att öka ganska långsamt? Kommer det att 
krävas ett fungerande vaccin innan pandemin ebbar ut? Kommer det att dröja ganska 
länge innan livet blir mer som förut igen?

Det känns i alla fall tryggt att Vänsterpartiet är representerat av 28 ledamöter i riks-
dagen och kan påverka. Några förslag från Vänsterpartiet är:

 Ø Sjukpenning för timanställda
 Ø Säkra ersättning för de i daglig verksamhet
 Ø Ökat stöd till hemlösa
 Ø Stoppa vräkningar
 Ø Ställ den privata sjukvården under offentlig kontroll
 Ø Ställ krav på statligt ägande när staten skjuter till kapital
 Ø Stöd till småföretag
 Ø Gör det lättare att få A-kassa

Det finns fler förslag. Du kan läsa mer om alla förslag här: Vänsterpartiets förslag med 
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anledning av coronakrisen.

Som Skaraborgs riksdagsledamot Jessica Thunander sa under Vänsterpartiet Skara-
borgs panelsamtal på 1 maj:

”Vänsterpolitik är viktig. Det är viktigt att vi organiserar oss och kämpar tillsammans, 
att vi för ut budskapet, att vi faktiskt diskuterar det här vid köksborden där hemma, på 
arbetsplatsen, överallt och hela tiden.”

Hela panelsamtalet kan för övrigt ses här: 1 maj med Vänsterpartiet Skaraborg. Det 
finns också ett längre referat i Vänsterpartiet Skövdes senaste nyhetsbrev, som kan 
hämtas här: Nyhetsbrev.

Mats Kristiansson.

FEM FRÅGOR TILL DISTRIKTSSTYRELSEN

Emil Estebanez, Falköping (ordförande)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? För jag vet att ett annat samhälle är möjligt, 
och då måste man göra vad man kan för att påverka politiskt. Innan var jag väldigt 
aktiv i olika föreningar ideellt för att påverka samhället lokalt. Det är också ett sätt att 
påverka, men sedan tog jag steget in i politiken.

Vad vill du bidra med i distriktsstyrelsen? Att vi i Skaraborg arbetar tillsammans mot 
ett Skaraborg som är till för alla. Att alla medlemmar känner att dom kan vara med och 
påverka DS.

Förutom att vara ordförande i distriktsstyrelsen, vilka förtroendeuppdrag har du 
just nu? Ledamot i kommunfullmäktige i Falköping (sitter i majoritetsgrupppen), 
Byggnadsnämnden och Kompetens- och arbetslivsnämnden i Falköping, 
valberedningen för Representantskapet Västra Götaland samt styrelsen i Falköpings 
partiförening.

Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Omtänksam. Jag ser andra som högre 
prioriterade än mig själv. Jag ger mer än vad jag får :).

Det här vet inte så många om mig. Att jag älskar att spela airsoft och leka krig med 
plastkulor (biokulor) ute i naturen och se ut som en soldat.

Malin Pettersson, Götene (ordförande)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? För att jag tror på en bättre värld där alla 
räknas och har rätt att inte bara överleva utan leva. Alla måste vara med och bidra 
för att alla ska kunna få vara med. Detsamma tänker jag om naturen. För att naturen 
ska kunna leva, och vi i den, måste alla bidra genom att vara i samklang med den. 
Vänsterpartiet är det enda parti som arbetar med dessa frågor tillsammans med andra, 
för mig, viktiga frågor. Gemenskapen med kamrater som arbetar för samma sak bidrar 
dessutom till ork och glädje i detta ganska strävsamma arbete.

Vad vill du bidra med i distriktsstyrelsen? Jag har ett strukturerat arbetssätt och 
gillar möten som är tydliga. Jag försöker få alla att komma till tals och känna sig 
bekväma med att kliva fram. Jag tror också att jag bidrar till ett öppet klimat där 
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humor och glädje är en stor del av arbetet. Jag vill vara med och utveckla arbetet med 
partidistriktet som stöd för partiföreningarna.

Förutom att vara ordförande i distriktsstyrelsen, vilka förtroendeuppdrag har du just 
nu? Jag är ledamot i styrelsen i Götenes partiförening. Jag flyttade tillbaka till Götene 
kommun i höstas och lämnade då min post som ersättare i Utbildningsnämnden i 
Lidköping. 

Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Nyfiken! Det är det som driver mig till att 
försöka förstå världen sedan jag var liten. 

Det här vet inte så många om mig. Jag har alltid samlat på stenar. Vart jag än åker 
och besöker nya ställen blir det, alla gånger, en sten som jag för med mig hem som 
souvenir.

Kajsa Ellgård, Skara (ordinarie)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? Jag vill förändra samhället genom att göra 
något. Är trött på ett orättvist samhälle och ett samhälle som fungerar mindre bra. Ett 
skyddsnät som mer och mer går i sönder. Ett samhälle där de rika får mer och mer över 
i plånboken medan den som råkar bli sjuk riskerar att förlora allt den äger. Är också 
trött på riskkapitalföretag som inte betalar skatt i Sverige.

Inför valet en sömnlös natt satt jag uppe och läste igenom alla partiers valmaterial för 
att hitta ett parti som passade mig. Vissa frågor som jag har undrat över har jag ställt 
till regionpolitiker och till riksdagspolitker. Vänsterpartiet var det enda partiet som 
svarade och svarade dessutom snabbt.

Vad vill du bidra med i distriktsstyrelsen? Att vara med och kunna påverka för ett 
bättre och rättvisare samhälle oavsett vem du är. Mitt motto är att skapa ett samhälle 
som är bra för alla oavsett plånbok och ett samhälle där god vård erbjuds oavsett 
plånbok.

Förutom att vara ordinarie i distriktsstyrelsen, vilka förtroendeuppdrag har du just nu? 
Inget men drömmer om att få sitta med i kommunfullmäktige och ha flera politiska 
uppdrag eller att få sitta i riksdagen och få jobba med Jonas Sjöstedt.

Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Vetgirig. Jag har hela mitt liv varit 
nyfiken av mig och velat lära mig mera saker om allting.

Minns så väl när jag var i lågstadieåldern och cyklade runt. Stannade alltid hos 
”miljöpartisten”. Det var en kvinna som bodde på våran gata som var ordförande i 
Miljöpartiet. Där stannade jag ofta på mina cykelturer. Den kvinnan hade ju så mycket 
att berätta om miljön som mina föräldrar inte visste något om.

Mina föräldrar blev inte glada när jag kom hemcyklande från kvinnan med nya rön 
om miljön och skulle försöka påverka mina föräldrar att engagera sig för miljön. Här 
började mitt intresse för miljön, som är en av mina hjärtefrågor.

Det här vet inte så många om mig. Att vi har ett minivindkraftverk i våran trädgård på 
13 meter. Våran familj jobbar på att gå off grid.



Rickard Ornblad, Skövde (ordinarie)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? För att vi är det enda parti som vågar stå 
upp för kampen mot facsism, rasism och sociala orättvisor. Vi är det parti som vågar 
stå emot högervindarna och visa att det finns alternativ till högerns attacker mot 
arbetarna.

Jag hamnade i en situation där jag antingen kunde fortsätta att gnälla på hur politiken 
utvecklades eller faktiskt ta för mig och engagera mig för dom som är mest utsatta i 
samhället.

Vad vill du bidra med i distriktsstyrelsen? Jag vill bygga distriktet starkare genom att 
vara en idéspruta och vara ute på gator och torg och föra kampanj. Vi vinner inte på 
att hålla oss inne utan måste ut på gator och torg, väcka engagemang och fånga upp 
dom oroligheter som genomsyrar samhället och visa att det finns en trygg väg för alla i 
samhället. 

Förutom att vara ordinarie i distriktsstyrelsen, vilka förtroendeuppdrag har du just 
nu? Jag sitter som ersättare i kommunfullmäktige och i vård- och omsorgsnämnden i 
Skövde. Jag är också nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt. 

Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Engagerad! Jag kan inte vara tyst när jag 
ser orättvisor utan måste försöka påverka dessa. Jag hoppar gärna på uppdrag när jag 
ser att jag kan vara en del i att stötta olika utsatta individer och grupper. 

Det här vet inte så många om mig. Jag har ett stort fiskeintresse och ger mig gärna ut i 
alla sorters väder för att fånga drömgäddan.

Jessica Thunander, Falköping (ordinarie)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? För att orättvisor, ojämlikhet, ojämställdhet, 
rasism, nazism, sexism och så vidare gör mig förbannad och för att jag vill och måste 
bekämpa dessa. Att samhället inte ser alla människor som lika mycket värda får mig att 
se rött!

Det finns så mycket att kämpa för och emot, och Vänsterpartiet är det parti som alltid 
har ryggrad, står för vad de säger, backar om det råkar ha haft fel (händer ganska 
sällan, men det händer) och alltid, alltid har människorna och människors lika värde och 
värdighet i fokus. Vänsterpartiet är dessutom det enda parti i Sveriges riksdag som 
inser att vi har ett klimatnödläge och för en skarp klimat- och miljöpolitik.

Vad vill du bidra med i distriktsstyrelsen? Min roll har förändrats drastiskt under året. 
Just nu ser jag min roll som en länk till rikspolitiken och riksdagen och en resurs för 
distriktet och styrelsen på olika sätt.

Förutom att vara ordinarie i distriktsstyrelsen, vilka förtroendeuppdrag har du just 
nu? Riksdagsledamot samt styrelseledamot och en av två kassörer i partiföreningen i 
Falköping.

Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Det kan jag inte, har aldrig kunnat.

Det här vet inte så många om mig. Jag tycker ju att jag är som en öppen bok, så många 
vet nog det mesta. Men det är kanske lite okänt att jag i min ungdom bl a dansade 
klassisk balett, folkdans, bugg och annat, spelade gitarr och sysslade med teater.



Jag påbörjade studier på internationella ekonomprogrammet på Handels i Göteborg. 
Det var skoj, men jag insåg rätt snabbt att det inte fanns något ekonomyrke som jag 
skulle vilja leva i. Jag har bott ett år i Trier i Tyskland och varit på teaterfestivaler i 
Casablanca. 

Solbritt Wallin, Vara (ordinarie)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? Jag vill arbeta för rättvisa och med funkis-
frågor, feminism, HBTQ samt freds- och miljöfrågor, så vad finns det för alternativ?

Vad vill du bidra med i distriktsstyrelsen? Min livserfarenhet och nyfikenhet.

Förutom att vara ordinarie i distriktsstyrelsen, vilka förtroendeuppdrag har du just nu? 
Är engagerad i en samverkansgrupp mellan FUB (Föreningen för utvecklingsstörda 
barn, ungdomar och vuxna) och kommunens handikappsomsorg och skolan. Är 
ledamot i FUB:s styrelse och Vänsterpartiets funkisnätverk.

Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Det var svårt. Småjobbig kanske. Eller 
som vi säger i Göteborg: Go i hela hövvet. Småjobbig är jag nog ofta. Har svårt att ta ett 
nej från olika myndigheter. Kan gå över eld för att få som jag vill.

Det här vet inte så många om mig. Kan röra på öronen.

Chatarina Andersson, Tidaholm (ersättare)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? Jag är uppväxt i ett socialdemokratiskt hem. 
När Socialdemokraterna svängde till höger så var det en självklarhet att jag gick över 
till Vänsterpartiet, för det är det enda parti som delar mina värderingar.

Vad vill du bidra med i distriktsstyrelsen? Jag vill hjälpa till med det allt som behövs 
göra i styrelsen och i vårt distrikt.

Förutom att vara ersättare i distriktsstyrelsen, vilka förtroendeuppdrag har du just nu? 
Inga, men jag hoppas på fler uppdrag i framtiden.

Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Flexibel! Jag måste vara flexibel, 
då jag är mamma till tre barn varav två har särskilda behov och jag jobbar som 
undersköterska på natten på ett äldreboende.

Det här vet inte så många om mig. Jag har velat bli en gamer på YouTube.

Mats Kristiansson, Skövde (ersättare)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? I första hand för att försöka göra tillvaron 
bättre för de som har det sämst ekonomiskt, socialt, fysiskt, psykiskt och så vidare. I 
andra hand för att ha något att göra och ha olika roller i olika sociala sammanhang.

Vad vill du bidra med i distriktsstyrelsen? Jag vill göra arbetsinsatser utifrån vad som 
behövs med visst fokus på att skriva, planera och organisera.

Förutom att vara ersättare i distriktsstyrelsen, vilka förtroendeuppdrag har du 
just nu? Framför allt ordförande i Vänsterpartiet Skövde och ersättare i Kultur- 
och fritidsnämnden i Skövde. Är dessutom fikaansvarig, medlemsansvarig  och 



webbplatsansvarig i Vänsterpartiet Skövde.

Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Pålitlig. Gör alltid det jag tagit på mig att 
göra – även om jag ibland får kämpa en del med min benägenhet att vara lat.

Det här vet inte så många om mig. Jag hade velat vara rockmusiker men är tyvärr 
fullständigt oduglig när det gäller att spela och sjunga. Läsa upp egna och andras 
texter klarar jag dock och gör det också ibland, exempelvis första tisdagen varje månad 
när jag har Litterär tisdag hemma hos mig.

Ingmarie Torstensson, Ale (ombudsman)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? Jag har det i bröstmjölken, då mina föräldrar 
var engagerade, men det till trots så är det mitt rättvisepatos som gör att jag vill att 
världen ska bli mer rättvis.

Vad vill du bidra med i distriktsstyrelsen? Göra mitt jobb så att DS kan arbeta på bästa 
sätt.

Vilka förtroendeuppdrag har du just nu? Nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige 
och ersättare i styrelsen för Närhälsan. Är ombud i Representantskapet för Skaraborg 
i Vänsterpartiet Västra Götaland, och där är jag valberedare. Är också valberedare 
tillsammans med andra kamrater i Skaraborg.

Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Rättrådig. Motiverar det med att det 
betyder redbar, redlig, rättvis, just, schysst, lojal, ärlig, omutlig, rättfärdig.

Det här vet inte så många om mig. Att jag jobbat som materialförvaltare i militären.

Övrigt. Jag har jobbat som ombudsman i Älvsborg och Göteborg. Jag är från 
Göteborg och bor i Ale men är medlem i Skaraborg. Jag är anställd av Vänsterpartiet 
Skaraborg sen 2014. Jag har varit aktiv inom politiken i Ale som gruppledare och i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Jag är från årsmötet vald till ordförande i 
Ale partiförening.

MARIESTAD

Digitala filmkvällar

Vänsterpartiet Mariestad ordnade under april och maj nio digitala filmkvällar. 
Deltagarna såg filmerna på olika håll men samtidigt. Medan filmerna visades 
diskuterades i en messengergrupp inte bara filmerna utan också annat mer eller 
mindre angeläget, exempelvis aktuell politik och matlagning. Inte bara medlemmar i 
Vänsterpartiet var med utan också bland annat medlemmar i Feministiskt initiativ.

De filmer som sågs var:

 Ø Push
 Ø Chockdoktrinen
 Ø Kan vi göra det själva?
 Ø 2040 – Framtidsfilmen
 Ø Doughnut Economics
 Ø Hamada – Vykort från ingenstans

https://www.svtplay.se/video/25104314/push
https://youtu.be/vdIwRZ1PI3w
https://youtu.be/ru0ylJIHsYg
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https://www.svtplay.se/video/24166118/hamada-vykort-fran-ingenstans


 Ø Grotescos musikal Flyktingkrisen
 Ø Bikes vs cars
 Ø Om LAS-utredningen och hotet mot anställningstryggheten

De digitala filmkvällarna återupptas förmodligen till hösten.

ÅTERKOPPLING

Har du synpunkter på det här nyhetsbrevet eller Vänsterpartiet Skaraborg i allmänhet? 
Har du förslag, till exempel på något du tycker att Vänsterpartiet Skaraborg borde göra 
under covid-19-pandemin? Är det något du vill informera Vänsterpartiet Skaraborg 
om? Ta kontakt med:

 Ø Emil Estebanez, ordförande, på emil.estebanez@vansterpartiet.se
 Ø Malin Pettersson, ordförande, på malin.pettersson@vansterpartiet.se

https://vimeo.com/278854070
https://www.svtplay.se/video/25176906/bikes-vs-cars
https://www.youtube.com/watch?v=88RxbHQ3nTw
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