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Ett Aneby
för alla,
alltid
För Medborgarna,
Medarbetarna
och Miljön
Sida 3

Politiken
ska förändra och
förbättra

En vänster
att lita på!
När Sverige nu väljer väg
finns det bara ett alternativ
som står på vanligt folks
sida – Vänsterpartiet. Vi vet
att det är tillsammans vi
bygger samhället starkare,
tryggare och ser till att vardagen fungerar för dig och
alla andra.
Sverige behöver kraftfulla reformer och statliga
investeringar som ger nytt
framtidshopp i hela landet
och till alla. Reformer som
höjer din standard och ger
dig mer i plånboken genom
en förbättrad a-kassa och
trygghet på jobbet, pensioner och sjukförsäkring som
höjs. Genom den kraftfullaste gröna omställningen
Sverige någonsin sett, till en
grön industrination, skapas
runt 100 000 nya jobb.
Uppgivenhet gynnar
högern och rasisterna. Det
går att förändra med en
vänster du kan lita på. Valet
ligger i din hand – ge din
röst till ett parti som står
upp för sina väljare och
håller vad det lovar. Välj
Vänsterpartiet.

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.
vansterpartiet.se/
blimedlem

Sida 4–5

Rösta på
vänstern
Ciczie

Mikael

Pia

Weidby

Ekvall

Eliasson

”En röd regering måste
driva fackets frågor”

”Tillsammans kan vi bygga
sjukvården stark”

”Medborgarna ska känna att
Aneby är ett bra ställe att bo i”

SID 7

SID 2

SID 6

Vi står upp för dig.
Vi kämpar för jobben,
välfärden och klimatet.
Vi ser till att du får en
vänsterpolitik du kan
lita på. Som gör att
Aneby funkar. För dig
och alla andra.

Här finns vi.
Engagera dig!

Vänsterpartiet
Aneby

E-post:
aneby@vansterpartiet.se

Telefon:
070-491 28 77

Facebook:
Vänsterpartiet Aneby

Bli medlem:
vansterpartiet.se/bli-medlem

KANDIDATER VALET 2022

LEDARE

Varför kandiderar
du i regionvalet?

Tillsammans kan vi bygga
sjukvården stark

Kim Strand
39 år, socionom, Nässjö
– Det ska vara enkelt
att åka kollektivt
med täta avgångar
oavsett om du
bor i stan eller på
landet. Hur ska
människor kunna
välja bort bilen om
alternativen inte finns?
Människor mitt i livet med
arbete och familjeliv har inte tiden att vänta
i timmar på bussar eller tåg. Vi måste också
jobba för att behålla våra vårdcentraler och
andra samhällsfunktioner i mindre samhällen
om vi ska ha en levande landsbygd.

Elisabeth Töre
61 år, försäkringsutredare, Jönköping
– Alla har rätt till en bra sjukvård, frågan om
jämlik hälsa och vård är viktig för mig. Vården
ska ges utifrån männi
skors behov, inte
plånbok. För att
få en bättre vård
är det avgörande
att fler vill arbeta
inom vården och
att de vill stanna
kvar. Därför vill Vänsterpartiet satsa på att
förbättra arbetsmiljön inom vården och driva
på för kompetensutveckling för personalen.
Vi har också föreslagit stora lönesatsningar.

Vår sjukvård är inte längre det föredöme den en gång var. Krav på
vinstmaximering har ersatt kraven på likvärdig vård efter behov.
Miljardärerna blir fler samtidigt som vårdköerna ringlar sig längre.
Vi kan inte längre leva på gamla meriter, det är dags att bygga
ett jämlikt samhälle, för hälsans skull.
Under pandemin har svensk sjukvård utsatts
för stora prövningar. Sprickorna i fasaden har blivit
blottlagda på ett nästan smärtsamt sätt. Behoven
av att investera i svensk sjukvård har aldrig varit
större, detta är för oss vänsterpartister helt uppenbart. Men det är inte viruset som stukat svensk
vård och omsorg, det är politiska beslut.
På 90-talet fanns det över tusen intensivvårdsplatser i Sverige. År 2020 när pandemin tog
fart hade vi knappt hälften. Detta samtidigt som
befolkningen ökat med nästan två miljoner. Sverige har nu näst lägst antal IVA-platser per invånare i hela Europa. Men de nedskärningspolitiker
som även är marknadsvårdens främsta beskyddare
finns också här i regionen.
De senaste två mandatperioderna har de berövat
länsinvånarna hundratals vårdplatser och bara
Vänsterpartiet har försökt rädda vårdplatserna och
stoppa nedskärningarna. Vi har som mål en jämlik
hälso- och sjukvård på lika villkor. Vi vill stoppa
marknadsvården och istället prioritera invånarnas
behov. Tillsammans kan vi bygga sjukvården stark.
● V
 i vill höja grundbemanningen och investera
i fler vårdplatser. Länets tre akutsjukhus ska
utvecklas och stärkas.

● V
 i vill stärka den underfinansierade primär
vården och tidigt skapa förutsättningar för barn
och ungas psykiska hälsa.
Sjukvård och trygghet är två av väljarnas
högst prioriterade områden. Det bådar gott för
Vänsterpartiet i valet eftersom vi har den politik
som har bäst förutsättningar att bygga sjukvården
stark och öka människors trygghet.
Trygghet är nämligen en fungerande ambulanssjukvård som hinner fram i tid när du behöver det
som mest.
Trygghet är också en patientsäker vård utan
långa köer.
Trygghet är en fungerande akutsjukvård med
rätt förutsättningar.
Människors trygghet är politikens ansvar.
Vänsterpartiet är beredda att axla det ansvaret.
För allas trygghet i den generella välfärden, allas
välfärd.

72 år, socionom, Gislaved

Mikael Ekvall
37 år, regionråd, Jönköping

Berit Petersson, Jan Å Johansson, Pia Eliasson, Håkan Svensson, Helen Karlsson och Jesse Karlsson.

Ett Aneby för
alla, alltid
Vänsterpartiet vill se långsiktighet i alla beslut.
Som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund
vill vi värdera varje fråga utifrån tre punkter, hur gynnar detta
Medborgarna, Medarbetarna och Miljön, med ett sådant perspektiv har vi möjlighet till ett Aneby för alla, alltid.

Medborgare

Mikael Ekvall vill se fler händer och bättre arbetsvillkor i vården.

Vänstern i Aneby ges ut av Vänsterpartiet Aneby i samarbete med Zetkin Foundation. Redaktion: Johan Tiger, Jan Å Johansson, Håkan Svensson.
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En hållbar
klimatpolitik
för
framtiden

● V
 i vill markant förbättra villkoren för all
vårdpersonal. Det ska löna sig att arbeta inom
vården.

Bengt-Ove Eriksson
– Jag vill minska väntetiderna till utredning
och behandling i
BUP, barn- och
ungdomspsykiatrin. Vi måste utveckla nya former
för samverkan med
kommunerna för att
möta upp ungas psykiska ohälsa i ett tidigt skede.
Om allt fler unga går in i vuxenlivet utan att ha
fått rätt hjälp kan det få förödande konsekvenser. Patienterna ska uppleva egenkontroll och inte känna att de måste strida för att
få hjälp när de mår riktigt dåligt.

Vänsterpartiet
Aneby

Har du idéer såväl i kommunpolitiken som i rikspolitiken?
Kom med oss i Vänsterpartiet Aneby och var med och lägg förslag för ett
rättvisare samhälle. Du kan kontakta oss på aneby@vansterpartiet.se
eller via Facebook. Vi brukar ha möten en gång i månaden i ABF-lokalen i
Aneby för att diskutera aktuella samhällsfrågor.

Vi vill att det skall vara bra att bo i Aneby
kommun. Medborgarna skall ges den
bästa service, oavsett det gäller skola,
vård, omsorg eller annan service.
Varje elev skall få de resurser den
behöver för att kunna klara av och trivas
i förskola och skolan. Det kan innebära
allt från extra hjälpmedel eller stödpersonal till mindre grupper och fler vuxna
i skolan. Vi vill också att det skall vara
möjligt med barnomsorg på obekväm
tid, så att även vårdarbetare eller andra
med oregelbundna arbetstider skall kunna
kombinera arbete med familjeliv.
Vi vill ha mer personal i omsorgen.
Varje brukare, boende i äldreomsorgen
eller kund i hemtjänsten skall få de personalresurser som krävs för ett drägligt
liv. Självklart bör alla ha möjligheter att
komma ut på en promenad varje dag,
med personalstöd om så behövs.
Vi vill också arbeta för en bättre

kollektivtrafik. Det skall vara möjligt
att pendla till och från arbetet, även om
man bor utanför centralorten eller arbetar
obekväma tider.
Vi arbetar också för bättre möjlighet att
umgås i Aneby, för närvarande ligger ett
förslag om hundrastgård på kommunstyrelsens bord, men vi har även förslag om
fritidsgård mm som kommer att komma
under nästa mandatperiod.

Medarbetare

Vi vill att medarbetarna i Aneby kommun
skall trivas och göra ett bra arbete. Ett
mål för oss är 30 timmars arbetsvecka,
för att ge medarbetarna möjlighet att
återhämta sig mellan arbetspassen och
därmed ge en bättre service. Ett försök
med arbetstidsförkortning diskuteras
redan i kommunen, Vänsterpartiet la
under hösten en motion i frågan och vi
ser fram emot att se resultatet av detta.
Vi ser också ett behov av mer personal

inom servicesektorn, så att medarbetarna
känner att de hinner med att göra ett gott
arbete.

Miljö

Vi arbetar för långsiktiga och miljövänliga alternativ. Idag ligger ett förslag från
Vänsterpartiet på kommunstyrelsens
bord om att montera solceller på samtliga
kommunala byggnader. en sådan investering skulle inte bara innebära ett slag
för miljön och klimatet, utan även en
långsiktigt god investering som innebär
lägre energikostnader för kommunen.
Vi kommer även gå fram med förslag
om krav på miljövänlig energiförsörjning
i samband med nybyggnation. Det kan
innebära allt från jord/bergvärme till god
värmeåtervinning och solceller.

Vi lever idag i ett samhälle
som förbrukar världens resurser i allt snabbare takt, utan en
tanke på morgondagen.
Självklart är jag medveten
om att vi i Sverige bara står
för en bråkdel av detta, men
samtidigt så kan vi gå i bräschen. Vi har tidigare influerat
stora delar av världen med vår
välfärdspolitik, och idag är det
många av de som tagit efter
oss som passerat oss och har
en bättre välfärd än vad vi har,
så varför inte göra samma sak
med miljön?
Jag vill arbeta för ett hållbart
samhälle där miljö och klimatfokus genomsyrar varje beslut.
Vindkraft, solkraft och befintlig
vattenkraft skall ersätta fossilt
bränsle och kärnkraft och varje
nybyggd fastighet skall vara
klimatneutralt med exempelvis
solceller, jordvärme och smarta
värmeåtervinningssystem. Elbilar och bättre kollektivtrafik
kan reducera vår miljöpåverkan
ytterligare.
Jag vill se solceller på varje
offentlig byggnad, en vindkraftsutbyggnad i hela landet
och en aktiv forskning på nya
miljövänliga och hållbara energilösningar.
Vi måste börja redan nu, för en
hållbar värld.

Håkan Svensson
mentalskötare, 55 år,
Lommaryd
nr 2 på kommunlistan, nr 8
på regionlistan och
nr 6 på riksdagslistan
för Vänsterpartiet

När du röstar med oss röstar du för en
mer rättvis och jämställd kommun.
Ett Aneby för alla, alltid. ■
3

FOTO: AGNES STUBER

Pandemin visade på bristererna i välfärden. Vänsterpartiet
vill bygga samhället starkt igen.

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

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. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar
tänker bygga det starkt igen.
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● – När jag växte upp fanns det ett samhälle 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 grundtryggheten 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 mindre pengar finns till läkare och undersköterskor. 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

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 privata 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 främlingsfientlighet.
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 sjukförsäkring 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

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 energiförsörjningen. 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 ingenting 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 föregångsland 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 omställning går till. Vi ska satsa på att bygga
ut lokaltrafiken och järnvägarna för att
sänka klimatpåverkan, men också på att

byta ut alla fossildrivna 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 omställningspaket på 700 miljarder kronor som ska
gå direkt till investeringar i klimatomställningen. 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 upplevt 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 välfärd 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 artonhundratalet fanns det inget Folkhemssverige, vi
fick bygga ett. Vi kan göra det igen, och
det ska vi också.
Text: Martin Thåström

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

Fem
saker
Vänsterpartiet
vill göra
1
Investeringspaket för klimatet. Vi måste bekämpa klimatförändringarna tillsammans. Vi
vill se ett statligt investeringspaket för klimatet på 700 miljarder. Det skulle göra skillnad
på riktigt – samtidigt som det
skapar jobb och gör människors vardagsliv bättre när järnvägar byggs ut och bostäder renoveras.

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.

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

4
Ta tillbaka kontrollen över
välfärden. Marknadsexperimentens 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: landsbygden, storstädernas förorter,
bruksorter. Vi föreslår investeringar som ger jobb och framtidshopp. Du ska ha tillgång till
en fungerande välfärd oavsett
var du bor.
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Vi finns på Anebydagen, Höstmarknaden och Lommaryds marknad.
Kom gärna fram och prata med oss, eller kontakta oss via mail,
aneby@vansterpartiet.se, eller via facebook.

politisk funktionär, författare,
57 år, Frinnaryd
– Vi vill ge kommunen högre skatteinkomster så att mer personal kan
anställas och att de som behöver
stöd på olika sätt ska få det. Skola,
vård och omsorg behöver mer
pengar i vår kommun. Behoven är
stora och det måste fixas.

Helen Karlsson
socionom, 54 år, Lommaryd
– För att Vänsterpartiet har den bästa
politiken för de grupper i samhället
som behöver det mest; barn, äldre,
människor med funktionsvariationer
och människor som på olika sätt
marginaliseras. doluptatur.
Vänsterpartiet har även jättebra
politik för landsbygd och småföre
tagare, miljö och klimat!

Jesse Karlsson
verkstadsarbetare, 58 år,
Lommaryd
– För att Aneby, som i stort sett alla
platser, behöver bli mer feministiskt,
rättvist och jämställt mellan olika
grupper och klasser. Alla samhällen
tjänar på mer demokrati. V i Aneby
har redan såna frågor på agendan, i
stort och smått. Som hundrastgård
och arbetstidsförkortning. Jag har
tidigare varit fackligt aktiv och brinner
för såna frågor.

Ett Aneby där det är lätt att
vara gammal eller ung
Jag vill vara med och påverka det politiska arbetet i kommunen för att
medborgarna ska känna att det här är ett bra ställe att bo i.
Jag vill arbeta för
● Ett Aneby där det är lätt att vara
gammal eller ung.
● Att alla barn skall får samma förutsättningar i skolan. När man behöver
det finns det en fungerande välfärd som
man kan lita på.
● Att de som bor i särskilt boende
eller har hemtjänsten får möjlighet att
komma ut på dagliga promenader.

Pia Eliasson, skötare, 62 år, Bälaryd

6

● Att medarbetarna som arbetar inom
omsorgen med våra äldre, människor
med olika funktionshinder, med våra
barn i skolan på förskolor och på fritids
uppskattas för det viktiga arbete de gör
genom löner som går att leva på, och
har en bra arbetsmiljö.

● Att 30-timmarsvecka som heltid
blir en realitet och att det blir fler
arbetskamrater.
● Att man behåller omsorgen och
servicesektorn i kommunens regi .
● Att det ska vara enkelt för alla att
vara miljövänliga.
Det är också viktigt att det finns en
kollektivtrafik som gör att även om du
bor på landsbygden eller arbetar oregel
bundna arbetstider ska du kunna ta dig
till arbete eller skola på annan ort.
Jag ser att kommunens medborgare
är jämställda och att ingen hamnar
utanför.

● Arbetsköparen argumenterade att
det skulle vara jobbigt att jobba varannan
helg och få in dygn- och veckovila på
ett sätt så att man verkligen återhämtade
sig. Men det är ännu jobbigare att veta att
man får en låg pension bara för att man
valt ”fel” bransch. Det rimliga borde ju
vara att arbetsmiljön är så bra att man
orkar att jobba heltid. Eller så är det kanske dags att på riktigt införa arbetstidsförkortning, så att 30 timmar i veckan är
heltid. Vänsterpartiet är det enda partiet
som aktivt driver den frågan i riksdagen.
LO menar att det är Socialdemokraterna
som har störst möjlighet att leverera en
politik som är bra för medlemmarna. Det
är därför de satsar 50 miljoner på sin egen
fackliga valrörelse där de driver frågor

Två frågor till
Birgitta Sevefjord

Tidigare fackligt aktiv, invald i riksdagen 2018. Ciczie Weidby är tjänstledig från sitt jobb på
Ikea i Jönköping, och företräder Vänsterpartiet i arbetsmarknadsutskottet.

som är viktiga för arbetare, och därmed
stöttar en socialdemokratisk politik. Men
det spelar roll vem Socialdemokraterna
samarbetar med, vilken politik det blir av
det. När Socialdemokraterna samarbetar
med Centerpartiet blir det kraftiga försämringar i Lagen om anställningsskydd.
När de kommer överens med Vänsterpartiet blir det istället höjda pensioner.

Facket ska såklart bedriva valkampanj

för att få folk att rösta, men då tycker jag
att man ska vara tydlig med vilka partier
som verkligen driver prioriterade frågor.
Så visst är det viktigt med en röd regering. Med stöd av rött. Inte av nyliberaler
som vill sälja ut allmännyttan, montera
ner arbetsrätten och privatisera välfärden.

Förortens potential – ta vara på
de starka krafterna
Vänta inte på dem som inget gör.
Ta saken i egna händer! Med hjälp
av andra går det att bryta sig ur
sitt sociala utanförskap.
Föreningen Helamalmö kan
fungera som modell för hela
Sverige.
 – Men vårt arbete är inte annorlunda
●
än det som folkrörelserna gjorde en gång,
säger Nicolas Lunabba, gammal elitspelare i basketklubben Malbas och en
av dem som tog initiativ till det sociala
arbetet i malmöstadsdelen Nydala.

Då, för tjugo år sedan, handlade det om
att finansiera klubbens elitsatsning. Alla
– ”hela Malmö” – skulle omfattas. Sedan
dess har mycket förändras.
– I dag betyder Helamalmö solidaritet.
Hela staden måste bidra. Vi lever i en
av landets mest ojämlika städer, och
måste hitta sätt att fördela de rikedomar
som finns.

födseln. En ilska som är konstruktiv och
bygger självförtroende.
– Det är en rättmätig politisk vrede.
Ilskan måste erkännas, men vi bygger
också en gemenskap kring evenemang
och fritidsaktiviteter och tillfredsställer
grundläggande behov som frukost, berättar Nicolas Lunabba.

Den heliga ilskan

Eller som samarbetet med 24/Seven som
byggt ett nytt gym i Nydala helt efter
Helamalmös och ungdomarnas önskemål.
Med sin metod är Helamalmö kanske
det hittills enda konkreta svaret på det

Ilskan är den bästa drivkraften, säger
Nicolas. Den heliga ilskan mot ojämlika
uppväxtförhållanden, i konkurrens med
andra som haft det bättre förspänt från

Samarbete om gym

Varför bråkar Tantpatrullen
om pensionerna, Birgitta
Sevefjord?
– Därför att vi har ett orättfärdigt pensionssystem som
måste skrotas. Dagens pensionssystem skapades i slutet
på 90-talet. Tidigare låg de
bästa femton åren till grund
för pensionen. I dag gäller alla
arbetade år.
– Detta missgynnar framför allt kvinnorna, som har en
lägre lön för de jobb de utfört,
och inget alls för sitt obetalda
arbete i hemmet, säger Birgitta
Sevefjord.
Hur har det kunnat bli så här?
– Allt ansvar läggs numera på
dig som individ. Det är upp till
dig, dina aktieval, det yrke du
haft eller hur din hälsa varit
om du ska få en trygg pension.
Samhället drar sig undan sitt
ansvar. ■

PE

Jan Å Johansson

När man jobbar inom handeln är heltidstjänster
något som bara är förbehållet butikschefer och som
en vanlig anställd bara kan
drömma om. När jag som
klubbordförande på det
stora blågula möbelföretaget tog upp att fler borde ha
rätt till 100% fick jag ofta
höra att ett sånt schema
skulle vara tufft att jobba på.
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– En levande landsbygd behöver
skola, barnomsorg, bra kommunikation men även ett rikt kulturutbud för att fungera tillfredsställande för oss som bor här. Det
skall finnas ett utbud som barn,
ungdomar, vuxna och pensionärer
och inte minst de med funktionsnedsättning kan ta del av.
När det gäller barn och unga
har kulturskolan en viktig del i
att nå ut till alla, inte minst med
att utöka sin verksamhet med
nya ämnen som kan locka fler
att delta såsom drama, bild, film,
graffiti. Kulturskolan måste få lov
att växa för att kunna nå ut till fler
barn och ungdomar och arbeta
med integration, och den ska vara
kostnadsfri.

En röd regering måste
driva fackets frågor

F: J

Låt Aneby
främja
kulturen!

Varför skall du rösta
på Vänsterpartiet
i Aneby?

FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON

Ciczie Weidby facklig-politiskt ansvarig i Vänsterpartiet:

KANDIDATER VALET 2022

Berit Petersson, dramapedagog,
66 år, Haurida

Över 1 miljon

Så många pensionärer får upp
till 1000 kr mer i månaden med
“Nooshitillägget”, Vänsterpartiets
höjning av garantipensionen.

FOTOGRA

Vill du veta mer om
Vänsterpartiet i Aneby?

som forskarsamhället
på många håll
rekommenderar:
kunskapsallianser
mellan medborgarna, forskarna, de lokala
företagen och institutionerna.
– Det stämmer precis! säger Nicolas
Lunabba. Det behövs sociala investeringar i de parallellsamhällen vi jobbar i,
och det är de boendes uttalade behov som
ska styra.
Per Längby
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Din röst gör
skillnad
Var med och bestäm framtiden. Din röst är lika mycket
värd som alla andras röster. Välj Vänsterpartiets valsedlar
och rösta på en rättvis och trygg framtid.

EN

VAL TILL RIKSDAG

VAL TILL REGIONFULLMÄKTIGE
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Mikael Ekvall, regionråd, 37 år, Huskvarna
Kim Strand, socionom, 39 år, Fredriksdal
Elisabeth Töre, försäkringsutredare, 61 år, Huskvarna
Bengt-Ove Eriksson, socionom, 72 år, Smålandsstenar
Anna-Karin Ramnemo, pensionär, 64 år, Gnosjö
Kristina Nero, pensionerad lektor, 78 år, Jönköping
Cecilia Ragnarsson, informationssäkerhetsspecialist, 56 år,
Eksjö
Håkan Svensson, mentalskötare, 55 år, Aneby
Sadiq Yaqubi, lärare, 36 år, Tranås
Ami Fagrell, IT-support, 61 år, Eksjö
Jonas Lindgren, butiksmedarbetare, 33 år, Eksjö
Sandra Sjövall, familjebehandlare, 45 år, Nässjö
Berit Petersson, dramapedagog, 66 år, Aneby
Jan Pilefelt, journalist emeritus, 64 år, Eksjö
Wiveka Forell Karlsson, pensionerad pedagog, 66 år, Nässjö
Mikael Nilsson, skribent, 51 år, Kvillsfors
Suzanne Schöblom, pensionär, 77 år, Tranås
Christina Gustafson, terapeut, 78 år, Nässjö
Stefan Fürst, f d metallarbetare, 67 år, Stockaryd
Kristina Jönsson, pensionär, 65 år, Sävsjö
Lena Björnholm, socionom, 65 år, Nässjö
Helén Karlsson, socionom, 54 år, Aneby
Johan Ragnarsson, psykolog, 57 år, Eksjö
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0005 04033

Aneby

0005 03804

11
SÖNDAG

SEPTEMBER

Så röstar du för vänsterseger
Valdagen i din vallokal

Förtidsrösta

Du får rösta

Söndag 11 september,
klockan 08.00–20.00

Du kan från 24 augusti rösta i någon
av förtidsröstningslokalerna över
hela Sverige. På valdagen finns det
också öppna förtidsröstningslokaler
i alla kommuner. Du måste ha med
dig röstkort och legitimation för att
förtidsrösta.

Om du varit folkbokförd i Sverige i
minst tre år har du rösträtt i kommunal- och regionval. Du ska vara
svensk medborgare för att kunna
rösta i riksdagsvalet.

Du röstar i din vallokal. Det är bra
om du tar med dig ditt röstkort –
men du behöver bara ha med dig
giltig legitimation med bild (körkort, pass eller ID-kort).

