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LEDARE: Gemensam kamp för rättvisa
Det sista vi behöver är drastiskt försämrad anställningstrygghet. 
Sid. 2

Nedskärningskartan
Nedskärningarna 
där du bor.
Sid. 3

Sjukvård på svältkur
Stoppa varslen och ta 
bort sparkraven.
Sid. 6

Sommartips
Natur, Pride och 
poddtips. 
Sid. 7

Medlemstidning för Vänsterpartiet Storstockholm

Vänsteraktuellt

Trygga  jobb 
Vänsteraktuellt har pratat med Ali Esbati, riksdagsledamot (V) och 
arbetsmarknadspolitisk talesperson om utredningen som gör att alla i 
princip får en provanställning.  Sid. 4-5
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Förra året kokade upproren och revolterna över 
hela världen: Chile, Barcelona, Hongkong, Liba-
non, Frankrike och många fler. I år bröt covid-19 
ut över världen; utegångsförbud, hemmajobb 
för de som kan och förbud mot folksamlingar 
stoppade rätt effektivt alla demonstrationer och 
uppror.  

En rasistisk dödskvävning på George 
Floyd, en svart man, mitt på ljusa dagen 
inför all världens kameror väckte de 
nedtryckta globala revolterna igen. 
Unga svarta tjejer arrangerar demon-
strationer på 10 000-tals världen över 
just nu. Black Lives Matter och No 
justice, No peace skanderas, demon-
stranter går ner på knä och ligger ner med  
magen mot marken.  

Den strukturella rasismen finns även i Sverige och 
Europa och vi kan se hur 10 000-tals demo-nstrerar i 
London, Berlin, Stockholm och Bryssel för rätten att 
leva i en svart kropp.

Många är rädda för pandemin och den är farlig. 
Men i USA och många andra länder upplevdes 
risken att smittas inte lika akut som risken att dö på 
gatan; skjuten eller strypt. Till detta kan man lägga 
att rader av regimer struntade blankt i medborgarna. 
Ingen hjälp, stöd, vård – bara ögonblicklig arbets-
löshet. Miljontals som känner att de ingenting har att 
förlora och ut på gatorna gick de.

Pandemin har snabbt avslöjat vilket uselt tillstånd 
vårdsystemet befinner sig i. Sverige har lägst antal 
vårdplatser per capita av alla OECD-länder. Stock-
holms äldrevård är till exempel i ett fruktansvärt 

tillstånd. I månader har personalen bett om bättre 
skyddsutrustning.

Det är helt nödvändigt att kräva utredning av 
förhållandena i Stockholms äldrevård där cirka 900 
människor har dött. Det är för sent för alla drabbade 
men kanske inte för sent att rädda de som fortfarande 
blir sjuka.

Nedskärningarna, privatiseringarna och 
skattesänkningarna har under årtionden 

betytt katastrof för region Stockholm. 
Allt detta måste stoppas.

Samtidigt försöker regeringen med 
stödpartier att försämra arbetslag-
stiftningen. En stor del av våra vår-

danställda i Stockholm 
arbetar redan nu i 

otrygga anställningar 
och har att välja på att jobba 
med symptom eller inte 
jobba alls och inte få lön.

Det sista vi behöver är 
drastiskt försämrad anställ-
ningstrygghet. Inte heller 
behöver vi stärkt ar-
betsgivarmakt. Vi 
behöver fler trygga 
jobb, inte färre.

storstockholm.vansterpartiet.seLedare
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för rättvisa

Elena Karlström
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“Pandemin har 
snabbt avslöjat vilket 

uselt tillstånd vård-
systemet befinner 

sig i?

Kolla på vår nedskärningskarta!
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Vänsterpartiet Storstockholm Nedskärningskartan

storstockholm.
vansterpartiet.se/ 

nedskarningskartan

Fler barn på förskolan, högre avgifter i sjukvården och en hemtjänst på minutstyrning. 
Över hela Stockholms län drabbas personal i äldreomsorg och förskola av sämre arbetsvillkor, 
barn och ungdomar får mindre möjligheter till en rolig fritid och samhället sviker de som behöver 
det mest.

Vi ser hur vår gemensamma välfärd skärs ner och tummas på. I nedskärningskartan samlar vi  
lokala nedskärningar och varsel för att visa vad som händer när politiker prioriterar skatte- 
sänkningar och privatiseringar före människors behov av en välfärd att lita på.

För det måste inte vara såhär – vi kan bygga ett samhälle som håller ihop och fungerar, där 
 arbetsvillkoren i välfärden är bra och där alla barn har råd att gå på kulturskolan. Tillsammans 
bygger vi ett samhälle för alla, inte bara för de rika. 

I kartan kan du klicka på ikonerna för att läsa mer om nedskärningar och varsel, du kan zooma in 
till din kommun eller din stadsdel. Har vi missat något?  
Skicka in till storstockholm@vansterpartiet.se.

Dela gärna med dig av kartan i sociala medier!

Vad skär man ner 
på där du bor?

Kolla på vår nedskärningskarta!
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Trygga  jobb Vänsterpartiet Storstockholm

I dag har en tredjedel av alla butiksanställda arbetare 
en tidsbegränsad anställning och bland de under 30 
år har hälften anställningar på visstid.1/31/3

Källa: Handelsanställdas förbund

Vi mobiliserar för trygga jobb!
Den 1 juni kom regeringens utredning kring Lagen 
om anställningsskydd (LAS). Utredningens förslag 
är bland annat att det ska bli lättare att säga upp ar-
betare på grund av personliga skäl och fler undan-
tag i turordningsreglerna. Vänsteraktuellt har pratat 
med Ali Esbati, riksdagsledamot (V) och arbets-
marknadspolitisk talesperson om utredningens 
förslag, förhandlingarna mellan facken och arbets-
givarna och kampen för trygga jobb.

Vad händer nu i LAS-frågan?
- Nu börjar nästa fas i en stor och viktig politisk 

strid. Eftersom förslaget bygger på direktiv från 
Januariavtalet mellan regeringen, Centern och 
Liberalerna, var det väntat att den skulle komma med 
orimligt arbetsgivarvänliga förslag. Nu har utred-
ningen gått ännu längre. Vad som händer till sist hän-

ger på hur motkrafterna kan 
mobilisera. Många fler måste 
veta varför anställningsskyddet 
är viktigt, och medverka till att det blir 
politiskt omöjligt att göra förslagen till verklighet.  

Vilka effekter ser du om förslagen skulle bli 
verklighet?

- Det skulle innebära att alla som jobbar i företag 
med färre än 15 anställda i princip helt skulle stå 
skyddslösa mot arbetsgivaren i samband med up-
psägning. Alla andra skulle få kraftigt försvagat 
skydd. Fackens inflytande skulle minska, vilket 
skulle leda till att det antagligen blir svårare att be-
hålla och rekrytera medlemmar. Det vore helt enkelt 
en resa decennier tillbaka, när det gäller maktförhål-
landena mellan fack och arbetsköpare.

“Blir i princip 
skyddslös i sam-
band med upp-

sägning“
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Vänsterpartiet Storstockholm Trygga  jobb

Arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S) 
säger att hon tror att regeringen kan komma 
överens med C och L, vad tror du en sån överens-
kommelse kan landa i?

 - I praktiken beror det på hur mobiliseringen utan-
för riksdagen ser ut. Jag har väldigt svårt att se att 
en överenskommelse mellan regeringen, C och L 
skulle kunna bli bra. Om man vill modernisera ar-
betsrätten på riktigt, och anpassa den till verkliga 
problem, då måste man se till att stärka tryggheten 
och mota tillbaka de mest osäkra anställningarna. Vi 
menar att utredningen är så obalanserad att det bara 
är att slänga den i papperskorgen!

De stora fackliga centralorganisationerna LO, 
TCO och SACO har varit mycket kritiska mot 
utredningens förslag. De ser stora risker för att 
fackets möjlighet att påverka på arbetsplatsen 
ska minska och att arbetsmarknaden ska bli 
än mer otrygg. Hur påverkar mottagandet av 
utredningen förhandlingarna mellan arbets-
marknadens parter? 

- Det är bra och viktigt att de fackliga centralor-
ganisationerna och förbunden har varit så tydliga 
och eniga i sitt avvisande av utredningens förslag. 
Om man ska förhandla med utredningen som hot så 
har ju samtidigt arbetsgivarsidan fått en massa gra-
tis. Om det ska vara möjligt att förhandla måste det 
göras klart för arbetsgivarsidan och för regeringen 
att alternativet till ett godtagbart förhandlingsresul-
tat inte är utredningens förslag. Då får man börja om 
eller riskera regeringskris.

Vad ska Vänsterpartiet göra nu? 
- Vi är en del av arbetarrörelsen och kommer att 

delta aktivt i kampen mot försämringar av arbet-
stagarnas trygghet och rättigheter. Det betyder folk-
bildning och mobilisering. Målet är att det ska bli 
tydligt för regeringen att man inte kan gå fram med 
förslag som pressar tillbaka fackliga rättigheter. Vi 
vill alltså inte skapa regeringskris, men skulle reger-
ingen och de nyliberala samarbetspartierna envisas 
med att lägga ett sådant förslag, då ska de veta att de 
har valt en sådan utgång, avslutar Ali Esbati. 

Var med i kampen för trygga jobb, gå med i facket, 
skriv på LO:s namninsamling och delta i Vänster-
partiets aktiviteter i frågan. ■

Det här är LAS
Lagen om anställningsskydd, LAS, 
trädde i kraft den 1 juli 1974. Då hade 
fackföreningsrörelsen länge slagits 
för att begränsa arbetsgivarnas fria 
uppsägningsrätt.

Lagen handlar om hur arbets-
givare ska sköta bland annat upp-
sägningar och avskedanden. Turord- 
ningsreglerna i lagen innebär att den 
med längst anställningstid sägs upp 
sist, om den anställde har tillräckliga 
kvalifikationer. Det finns undantag: 
företag med max tio anställda får 
undanta två personer med kortare 
anställningstid än andra.

Det ska finnas saklig grund för 
uppsägningar. Arbetsgivaren måste 
pröva om det går att omplacera 
innan de säger upp.

Arbetsgivare och fack kan genom 
kollektivavtal komma överens om 
avsteg från LAS.

Mobilisera för trygga jobb.

www.vansterpartiet.se/las
Källa: Handelsanställdas förbund
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storstockholm.vansterpartiet.seRegionen

Stoppa sjukvårdens svältkur

“Vi har brist på 
personal, skydds-

utrustning och 
mediciner.“

Vänsterpartiet kräver granskning 

Nära 900 har dött på särskilda boenden i Stockholmsregionen. Nu kräver 
Vänsterpartiet Stockholms stad m.fl. en särskild granskning för att skydda  
de äldre i framtiden.

Sjukvården i Stockholm gick back ekonomiskt re-
dan innan corona. De blågröna partierna i Region 
Stockholm har gett sjukvården en budget som är 
omöjlig att hålla. De kan inte skylla de röda siffror-
na på coronapandemin.

– Det moderatledda styret har lagt en fan-
tasibudget flera år i rad och har misskött 
vården under lång tid. De har kon-
sekvent underfinansierat primärvård 
och akutsjukhus och istället prioriter-
at privatiseringar och dyra vårdval, 
säger Anna Sehlin, oppositionsråd 
för Vänsterpartiet i Region Stockholm.

Ekonomin visar röda siffror för Stock-
holms akutsjukhus och för vården i stort. 
Karolinska sjukhuset gör en förlust på 298 mil-
joner kronor för januari och februari. 2019 uppgick 
sjukhusets förlust till 1,87 miljarder. I alliansparti-
ernas och Miljöpartiets budget för 2020 är planen att 
Karolinska ska göra en vinst på 53 miljoner kronor. 
Vänsterpartiet har gång på gång påpekat att det är en 
omöjlig ekvation.

2019 gick sjukvården som helhet back med 1,63 
miljarder kr. För de två första månaderna 2020 är 
resultatet -342 miljoner kronor.

– De borgerliga partierna kommer att skylla un-
derskottet på krisen men vi vet alla att budgeten 

hade spruckit även utan en pandemi. Det 
var kris i sjukvården redan innan corona, 

säger Anna Sehlin.
Vänsterpartiets budget för 2020 in-

nehöll 1,3 miljarder kronor extra till 
vården, vilket finansieras bland an-
nat genom en skattehöjning på 30 öre. 

Vänsterpartiet anser att regionen måste 
stoppa varslen och ta bort sparkraven på 

akutsjukhusen.
– De röda siffrorna visar tydligt att den 

styrande majoriteten har misslyckats. Vi kan inte ha 
en sjukvård på svältkur, vi behöver en budget som 
är realistisk. I en kris blir det tydligt. Vi har brist på 
personal, skyddsutrustning och mediciner. Vården 
måste ha resurser att fungera och kunna erbjuda en 
sjukvård av hög kvalitet till alla, säger Anna Sehlin.
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Sommartips

Visste du att Vänsterpartiet var det första partiet  
att gå med i Prideparaden i Stockholm 1977? Då
hette det Frigörelsedagarna och homosexualitet var 
fortfarande listat som en diagnos hos Socialstyrelsen.

Det har förts en envis politisk kamp för att få samma  
juridiska rättigheter som heterosexuella och för att 
bryta normer och skamkultur i samhället.

Nu, 43 år senare, planerar vi för vårt deltagande av 
Stockholm Pride Summer Stream, en livesänd  
festival mellan fredag 31 juli och söndag 2 augusti.  
Det blir artister, samtal, kärlek, kamp och aktivism. 

Ut på tur! 
Det finns så mycket fint att se 
i Stockholms län, exempelvis 
Tyresta nationalpark med 
flera vandringsleder, sjöar och 
tältplatser. Kolla in gratisappen 
Naturkartan eller surfa in på 
naturkartan.se för tips på 
naturupplevelser nära dig.

Stadsvandringar på 
Södermalm med historikern 
Håkan Blomqvist 
Vänsterpartiet Vita bergen 
och Västra Södermalm har ar-
rangerat två stadsvandringar 
om arbetarrörelsens historia på 
Södermalm.  

På vår hemsida kan du hitta en 
karta med länkar till filmerna till 
de två stadsvandringarna om du 
vill följa vandringarna på söder. 
Om du vill göra vandringen 
hemifrån så finns filmerna som 
två spellistor på Vänsterpartiet 
Södermalms facebooksida. Du 
behöver inte ha ett facebook-
konto för att ta del av filmerna.

Utställningen Kiruna Forever 
ArkDes på Skeppsholmen har precis öppnat en 
 utställning om en av de största stadsomvandlingarna 
i modern tid. Kirunas stadskärna flyttas tre kilometer 
åt nordost på grund av utbyggnaden av järnmalms-
gruvan. En tredjedel av befolkningen måste flytta från 
sina hem, hela kvarter och kända byggnader rivs eller 
flyttas och en ny stad tar form. Men hur flyttar man en 
hel stad? Utställningen är gratis och pågår till 7 februari 
2021. Den går även att se virtuellt på: www.arkdes.se

Raseriet avsnitt 130 
– Svart historia med 
Amat Levin 
 
I USA vigs varje februari 
till Black History Month, 
vad innebär svart histo-
ria? 

GALDEM A TALK avsnitt 59  
- Jonas och Nooshi 

Samtal under en digital Järvavecka till-
sammans med Jonas Sjöstedt & Nooshi 
Dadgostar från Vänsterpartiet.Om deras 
resa till politiken, aktuella ämnen som 
BLM-protesterna, saker som händer i 
förorten, förebilder och så mycket mer! 

P3 dokumentär  
– Stonewallupproret

I juni 1969 gör New York-polisen en 
razzia mot queerbaren Stonewall 
Inn. Det blir startskottet för HBTQ- 
och Priderörelsen.

3 podd-tips

PRIDE IS POLITICAL



Posttidning B

HEJ DÅ!
Just nu håller du i det sista numret av Vänsteraktuellt!  

Till hösten påbörjas ett nytt kapitel med mer digital  

kommunikation och med ett nytt medlemsblad till de medlemmar 

som saknar e-postadress. För de som har e-postadress kommer 

ett medlemsbrev komma en gång i månaden med de viktigaste 

politiska frågorna, kampanjinformation och kalendarium. 

Får du aldrig mail från oss?

Kolla skräpkorgen  

– sök efter vansterpartiet.storstockholm@gmail.com, om du  

hittar nyhetsbrevet där – markera det som inte skräppost.

Hittar du inte något i skräpposten?

Skicka in din mailadress till oss  

via storstockholm@vansterpartiet.se. 

1.

2.


