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Piano- och stråksalongen  

Helgeandskyrkan 
Lördag 6 maj kl 14, 15:30 och 17. 
Söndag 7 maj kl 14 och15:30.  

 
 

 

Varför röstar riksdagsledamöterna emot sin övertygelse? av Bengt Hall  

 

Måndagen den 8 maj kommer Republikanska föreningens ordförande och vice ordförande att 
delta i ett offentligt möte i Malmö. Yasmine Larsson är ordförande och riksdagsledamot (s) från 
Helsingborg. Vice ordförande heter Anne-Marie Pålsson som tidigare satt i riksdagen för 
moderaterna. Hon är nationalekonom, känd bland annat för sin kritik mot riksdagens auktoritära 
arbetsmetoder (Läs hennes bok Knapptryckarkompaniet) och som idegivare till RUT-avdragen. 
   Förutom att de berättar om varför de är republikaner tar de upp frågan om varför 
riksdagsledamöterna, med undantag för vänsterpartisterna, tvingas rösta emot motionerna om 
republik eller om utredning av ett nytt statsskick. De röstar därmed också emot sina egna 
partiprogram. Tre av partierna har sedan länge införandet av republik i sina partiprogram (s, v 
och mp). Liberalerna säger inget programmatiskt om statsskicket med det finns gott om uttalade 
republikförespråkare i partiet och bland riksdagsledamöterna. Partipiskan viner. Politikerna får 
inte stöta sig med folkdjupet som antas vara kungavänligt. Partierna driver heller inte frågan 
utan inväntar passivt en opinionsförskjutning i väljarkåren. 
   Mötet äger rum på Mosaiken, Porslinsgatan 3 kl 18.00. Det är strax intill polishuset i Malmö, 
på gångavstånd från centralstationen. 
   Om du också är republikan i själ och hjärta så kan du lämpligen gå med i Republikanska 
föreningen. Tvåhundra kronor årligen kostar det. Läs på hemsidan om hur du går tillväga!  
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Teologiska café  

Måndag 8 maj (INTE den första måndagen i månaden eftersom den är en helgdag) håller IKT 
sitt teologiska café i Allhelgonagården i Lund. Vi startar kl 19 med småprat och fika (20:-) och 
fortsätter 19.30 med samtal kring det vi finner angeläget som handlar om tro (eller otro) och liv. 
Efter det förhoppningsvis livliga samtalet avslutar vi kl 21. Alla är välkomna att dela den lilla 
delen av livet med oss.  

 
 

 

Första Maj av Göran Persson 

 
Vänsterpartiets huvudparoll 2017  

Om första maj finns det som vanligt en hel del att kommentera trots att det inte precis första 
gången VB var med om denna helgdag 
   Lucifer skriver här bredvid om helgen. Jag bevistade som vanligt de olika politiska 
begivenheterna denna dag, det kan man läsa mer om här. 
   Den som missade Daniel Sestrajcics tal eller drevs bort av kylan som Lucifer påpekar, kan läsa 
hans tal här. Observera att det är Malmöversionen, såklart fick lundasocialisterna sitt välförtjänta 
beröm när jag hörde honom i Stadsparken. 
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En helg av Lucifer  

Ja, så är ytterligare en Förstamaj passerad – det börjar bli många nu. Den här var väl 
inte den sämsta även om Lund inte når upp till storhetstiden på 70-talet då vi kunde 
vara några tusen. Malmö har tagit över och det är rätt och riktigt. På 70-talet var 
Malmö själva inkarnationen av bristande vitalitet och gammalt insuttet sossestyre. Numera anses 
ju socialdemokratin i Malmö vara en hemvist för partivänstern inom S. Så är det: allt fast 
förflyktigas. 
 
En färgstark riksdagsman 
V-Malmö blomstrar och lär nu vara den största partiföreningen i hela Vänsterpartiet. Lite 
missvisande kanske: Malmö har valt att ha en enda förening, medan t.ex. Stockholm är uppdelad 
på ett halvtdussin. Hur som helst var det Malmö som stod för årets förstamajtalare i Lund, 
riksdagsman Daniel Sestrajcic.  
   Daniel är en i högsta grad omstridd och färgstark person. Han är en starkt engagerad talare och 
som en vittnesgill person sa till mig efter att ha hört honom för första gången: – Jag hade 
förväntat mig närmast en våldsverkare, men det var helt enkelt 70-talsstil över honom, han lät 
som vi gjorde på den tiden.  
   Daniel var alltså med när polisen avhyste EU-migranter med flera från rivningstomten på 
Sorgenfri i Malmö och han följde tydligen inte helt polisens anvisningar utan blev bötfälld. Ja, 
så kan det bli och det är inte hela världen. Han är en tillgång för vänstern. Riksdagsmän och 
politiker i allmänhet ska förstås vara kloka och resonabla och hålla inne med sina känslor. Men 
inte alla, Daniel behövs i Vänsterpartiet. Dvs han borde tänka mer på sina åhörare. 
   Jag var inte i Stadsparken, men där var kallt och blåsigt enligt uppgift och Daniel pratade i 
fyrtio minuter.  Det är för mycket. 
 
Vädret 
Om politiken blir för tråkig kan man i stället tala om vädret. När folk har beklagat sig över det 
blåsiga Skåne har jag alltid ryckt på axlarna. Men efter de här veckorna av blåst måste jag säga 
att det är helt enkelt inte till att stå ut med.  

 
 

 

Demokrati är inte populism av Gunnar Stensson 
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Studio ett fyra dagar innan första omgången i franska presidentvalet: 
   ”Är Mélenchon en populist?” frågar programledarna radions korre i Paris. Hon svarar: ”Ja 
absolut! Han vill ju att folket ska bestämma”.  
   Den sorglustiga anekdoten inleder Åsa Linderborgs artikel ”För dumma för demokrati” (AB 
3/5). Hon konstaterar sedan: 
   ”Populism har blivit ett skällsord för allt som avviker från den rådande ordningen. Varje tanke 
på en alternativ politik rörande EU, ojämlikheten, integrationen globaliseringen, 
nedskärningarna, vinsterna i välfärden – allt stämplas som populism. Till och med idén om 
folkstyre avfärdas som populism.” 
   Hon skriver också: ”Det är skrattretande att se alla demosfober, från den yttersta makteliten till 
finliberaler och lattevänster som nu manar till ”antifascistisk front” mot högerpopulism och 
fascism... Som på allvar tror att en valseger för mer nedskärningar, mer överstatlighet och mer 
marknadsliberalism ska krossa fascismen.” 
 
Rakel Chukri svarar följande dag (SDS 4/5) att många debattörer hör till prekariatet och att 
antirasister måste kunna enas om att vara oeniga utan att hemfalla åt översitteri.  
   Hon undviker att kommentera Åsa Linderborgs skrämmande iakttagelse att varje tanke på en 
alternativ politik som avviker från den rådande ordningen numera avfärdas som populism. 
   Låt oss hoppas att andra debattörer tar upp detta huvudtema. Det aktualiseras av valet i 
Frankrike. 

 
 

 

Agneta Pleijel: Sveriges deportationer av afghanska ungdomar är en 
skakande skandal  

Kära Astrid, hör du mig? Jag vill tala med dig om barn. Du vet kanske inte, jo, du vet nog, att 
vårt land inte är särskilt gott mot dem... (Inte heller Lunds kommun är särskilt god mot dem!) 
   Nu var det 2014 och 2015. De här pojkarna var tolv, fjorton och sexton när de kom. Jo, visst 
var de många, 12 500, kanske fler. Många flydde från ställen där de redan var flyktingar. 
Mardrömslika scenarion innan de nådde hit... 
   De minderåriga pojkar som kom hit blev omhändertagna, fick gå i skola, bo i förvar eller hos 
fosterfamiljer, lärde sig svenska och spela fotboll och fick kamrater. En klocka tickade som 
många fruktade: artonårsdagen. Dagen kom och de var inte barn längre. 
   Har vi några kloka ord till mamman som, när pojken inte kom hem, fick veta att han 
internerats för utvisning? 
DN 3/5. Läs hela artikeln på nätet. 
 
Läs sedan Bertil Egerös medborgarförslag och klicka ditt stöd!  

 
 

 

Upp till kamp mot tröga regler för medborgarförslag!  

Tack alla som stöttar mitt medborgarförslag att kommunen ska låta åldersuppgraderade 
ungdomar bo kvar. Kommunens krav på minst etthundra röster har vi klarat med råge. Därmed 
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borde förslaget kunna gå till fullmäktige redan nu i maj, eller hur?  
   Nej, kommunen har av outgrundlig anledning infört två spärrar. Minst etthundra stöttningar, 
dessutom ska förslaget ligga ute 60 dagar innan det behandlas. Som om den första regeln inte 
räcker! ”Sådana är reglerna i systemet idag”, svarar ansvarig tjänsteman. ”Om en vecka kanske 
vi beslutar om en ändring, men inte så här i början.”  
   Varför vänta? ”Vi har ju redan meddelat medborgarna att det är så här. Då kan vi inte ändra på 
en gång”, blir svaret. Frågan har diskuterats; den stora uppslutningen talar ju för att ta upp mitt 
förslag till behandling redan nu. Men nej, ännu går det inte. 
   Trots att det rör sig om en akut situation: allt fler ungdomar drabbas av migrationsverkets dom, 
allt fler tvingas därmed bort från sina HVB-boenden. Vart? Kommunen ger mig inget svar. På 
gatan, hos kompisar – en ambulerande tillvaro som sätter stopp för den skolgång vår kommun 
ändå tillåter. Civilsamhället ställer idag upp på många vis, i språkkaféer, som god man etc. Men 
inte många har i praktiken möjlighet att ta in en ny medlem i sitt hushåll. Därför är det akut. 
 
Agera för snabbspår i ärendet! 
Ni som är politiker i fullmäktige, ställ en enkel fråga. Ni som känner politiker, be dem engagera 
sig genast för att få upp ärendet redan nu i maj. Annars dröjer det till hösten. Det handlar om en 
blocköverskridande fråga, där det bör vara självklart för alla att låta en ungdom stanna till dess 
beslut om utvisning vunnit laga kraft (eller ungdomen får uppehållstillstånd).   
   Att överförmyndaren låter den drabbade behålla sin god man medan processen pågår borde 
vara en fingervisning för kommunen att göra detsamma. Idag skäms jag över Lund, en kommun 
som inte tar ens ett elementärt ansvar för offren för en helt oacceptabel statlig politik. 
Bertil Egerö, god man  

 
 

 

Parkskolan kan bli Klostergårdens högstadieskola av Gunnar Stensson  

För en månad sedan berättade vi att eleverna från Klostergården kunde komma att få tillgång till 
ett högstadium i Parkskolan i stället för Svaneskolan. Det skulle innebära kortare och säkrare 
skolväg. Enda problemet är passagen över Svanegatan men det kan åtgärdas. Ett högstadium på 
Parkskolan skulle ge närhet till Katte, Polhem och det blivande Svane-gymnasiet, vilket 
underlättar övergången från högstadium till gymnasium. 
   Nu har förslaget utretts. Utredningen visar att förslaget går att genomföra. Det finns en 
majoritet för det i fullmäktige. Liberalerna gnäller.  

 
 

 

Arbete åt alla – men till vilket pris? av Staffan Lindberg  

Arbete – som utmaning och resurs, hot och möjlighet, var titeln på den konferens som Svenska 
kyrkan i Malmö ordnade i samarbete med Malmö högskola den 26-27 april. Det var mer än 700 
deltagare, de flesta från kyrkan och från hela landet men också från andra ideella föreningar, 
från kommuner, media och politiska partier. 
   Det var andra årets möte under temat Samhälle & Existens, en nationell konferens i korsvägen 
mellan politik, kultur, media och teologi. Ett stort antal kända och respekterade talare och 
paneldeltagare hade mött upp. Deras presentationer var korta och koncisa, provocerande ibland, 
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men mottagna i ett slags anda av att lyssna och begrunda. Det var inget möte för hätska debatter. 
   Kristian Lundberg berättade rakt upp och ner om sitt arbete på Yarden, med att parkera och 
passa bilar i fuktigt minusväder och utan att någonsin vara anställd av det bemanningsföretag 
som kallade honom varje dag på telefon fram tills boken ”Yarden” kommit ut. Därefter blev han 
bara inte uppringd mer. Susanna Alakoski berättade om sitt författarskap kring hennes liv i 
”Svinalängorna”. Ingen av dem kände sig bekväma med ordet arbetarförfattare. De hade ju bara 
försökt gestalta sina liv genom att skriva. 
   Och ändå, litteraturen kan liksom konsten vara ett kraftfullt sätt att gestalta en problematik 
som berör hela vår tillvaro:  
   i tider när det inte är strider sliter de tunga lyften på oss ändå 
   vi skär oss på oslipade knivar och bränner oss på varma plåtar 
   i tider när det inte är strider känns hopplösheten ännu mer, 
   är längtan bort ett oinfriat löfte vi måste bära nära 
   vi vaknar, vi jobbar, vi andas 
   men kontrasterna mellan jobb och ledig tid så 
   tydliga att de med ett hugg i bröstet flyter ihop 
(http://jennywrangborg.se/sida2.html)  
   Poeten Jenny Wrangborg läste från scenen sina oerhört starka skildringar av slitet och de 
upprörda känslorna i restaurangköken, en av de mest slitsamma och lägst betalda 
arbetsplatserna.  
   Med 15 procents arbetslöshet ligger Malmö i topp i landet. Det är folk med 
invandrarbakgrund, handikappade, missbrukare och ungdomar utan godkända grundskolebetyg 
det gäller. 
   De fattiga är långt fler. Barnfattigdomen i staden är runt 30 procent och till orsaken 
arbetslöshet kan vi framförallt lägga två andra: ensamstående med barn och folk med svältlöner. 
 
Vilket är värst? 
Man kan tro att arbete är grunden till ett eget liv, där man äger sig själv och är fri, som vissa 
talade sig varmt för. För alla de andra, den tredjedel som inte kan välja är det, tror vi nog, alltid 
ett större helvete att inte ha ett arbete.  
   Men vad ska man säga om de tillfälliga, illegala och lågbetalda jobb som allt fler lider under 
idag? Det finns exempel på timlön på tolv kronor! ”Systemskifte” kallar Kristian Lundberg det 
utifrån sin tidigare erfarenhet som hamnarbetare. Samtidigt har de allmänna skyddsnäten 
försvagats. Ska vi bara acceptera denna situation och samhällsordning.  

   Man behöver inte vara konstig eller synsk för att förstå att detta är det fundamentala problemet 
i vårt samhälle idag. Fördelningen av arbete och inkomster i befolkningen när klyftor bara ökar 
mellan välstånd och armod. 
   Det talades mycket och länge om arbete som grunden till försörjning. De arbetslösa då? 
Medborgarlön var ett av svaren, rätten att kunna tacka nej till ett slavliknande arbete. Sänkt 
arbetstid ett annat. Vem vill inte bejaka detta? 
   Men jobbet är inte bara försörjning, det är lika mycket mötet med andra utanför familjen, 
deltagandet i samhället som gemenskap och omsorg om varandra. Grunden för gemensamma 
värderingar i handlingar, grunden för den etiska och politiska människan. 
   Lusten då? Friheten att utvecklas tillsammans med andra? Den kan vi inte politiskt bestämma 
över. Vare sig den är gemensam kamp för rättigheter på jobbet eller fantasins möjligheter. 
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Enkla jobb 
Det påstås att de enkla jobben inte finns i vårt samhälle längre – robotar sköter och kommer att 
sköta allt mer. Det är inte sant. De enkla jobben kan vara enkla rent tekniskt men det finns ju 
både i skötseln av t.ex. hus, kyrkogårdar och i vården av äldre med tunga lyft. De enklare jobben 
i skolan, dagis och vården är inte alls enkla när det gäller mänskliga relationer. Här finns möten i 
samtal, i uppmuntran och tröst, i lek och fantasi. 
   Många vill ha lägre ingångslöner, löner som man inte kan leva på men i alla fall få ett insteg, 
lära sig hur man beter sig och faktiskt ska göra. Men problemet ligger inte bara i lönen. Massor 
av tillfälliga och extrajobb inom alla delar av samhället går helt enkelt inte till alla ungdomar 
som just gått ut grundskolan med eller utan betyg. De går till de bättre situerades barn genom de 
nätverk föräldrar och kompisar har till dessa arbetstillfällen. Det är arbeten mellan 
studieterminerna och möjlighet till en resa till t ex Annapurna i Nepal - fick-pengar på vägen till 
ett lyckat vuxenliv. De andra får liksom inte chansen till detta inträde.  
   Heidi Avellan som deltog i konferensen med bra synpunkter skriver på Opinion i Sydsvenskan 
den 29 april att det är fackets och Socialdemokraternas fel att det inte finns fler enklare jobb. 
Hon har fel. Hon ser inte hur viktigt försvaret för kollektivavtal är i ett samhälle där massor av 
enklare jobb är rena slavarbeten. 
   Var kommer kyrkan och religionen in i allt detta? Vid ett av seminarierna om Vem är 
”arbetaren”? kom en publikfråga. ”Ni talar så mycket om det materiella i arbetet, men var finns 
det andliga perspektivet?” 
   Svaret kom inte från panelen. En erfaren präst svarade rakt av: ”Kärnan i den kristna tron är 
omsorgen om varandra. Den finns i arbetet.” Det är Luther som talar. 
   Efter hundrafemtio år av misstro och konfrontation mellan kyrkan som överhet och 
arbetarörelsen som kämpande gemenskap är fältet nu vidöppet för en ömsesidig dialog kring 
omsorg och solidaritet och vad de innebär för arbete och fördelning i vårt samhälle. 

 
 

 

66 år i skolan 52. 1997-2006:7. Så förstörde nyliberalismen den svenska 
skolan av Den Gamle  

När den nya betygsskalan MVG, VG, G och IG, Icke Godkänd, infördes i slutet av 1990-talet 
suckade många av oss lärare. Onyanserad! Rent av idiotisk! Alla elever skulle tävla om MVG. 
Ambitiösa föräldrar skulle kräva att vi gav betyget MVG åt deras barn. Många elever som högst 
hade fått 3 på den femgradiga betygsskalan skulle komma att få MVG.  
   Det var nu betygsinflationen rasslade igång. Den skulle förvärras när skolföretagen kom in på 
arenan med skolpengen som garanterad vinst att sätta in på något skatteskolkar-konto i Panama. 
Den demokratiska skola som vi skapat på 1960-talet ersattes av en vinstdrivande skola som 
segregerade de rika från de fattiga. 
   Men vi hade kanske inte insett det mest förfärliga. Man hade åter infört betyget IG, Icke 
godkänd, som motsvarade betyget C på den gamla odemokratiska betygsskalan. Ett antal elever 
skulle komma att stämplas som Icke Godkända. 
   Den femgradiga betygsskalan underkände inte någon elev. Den bara konstaterade att somliga 
elever hörde till de tre procent med sämre förutsättningar i ett visst ämne än andra. De var oftast 
medvetna om det. ”Jag är kass i matte”, kunde de muntert hojta på skolavslutningen. De kanske 
samtidigt tillhörde de tre procent som var mest begåvade i musik. Och den stora mittgrupp som 
var värd betyget 3 i svenska. Alla var tillhöriga. Ingen var underkänd. 
   Plötsligt satt vi i Lund och andra svenska kommuner med kollektiv av ungdomar, människor, 
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som var Icke Godkända. De samlades i IG-programmet. Visserligen var ambitionen den att de 
Icke Godkända så småningom skulle bli Godkända. Jag gjorde många besök på IG-programmet i 
Lund. Några år senare infördes en betygsskala med fler nyanser, men med betyget icke godkänd 
kvar. 
 
Vi satt ganska många i en hörsal med dämpad belysning och tittade på siffrorna som 
projicerades på den vita skärmen. Det var Skolinspektionen som redovisade resultaten i sin 
bedömning av Lunds skolor. Alla var lugna eller rentav stolta. Lunds skolor hörde till landets 
bästa. Det var den 11 september 2003.  
   När faktaredovisningen var över gjorde vi en paus. Det blev ett intensivt sorl. Lärare, rektorer, 
studierektorer, nämndsledamöter, skolinspektörer, alla hade synpunkter, alla kände alla.  
   Plötsligt blev det tyst i ett hörn av foajén. Tystnaden spred sig snabbt. Anna Lindh hade avlidit 
av sina skador efter serben Mihailovics knivöverfall på NK föregående dag. Vi hade varit 
övertygade om att hon skulle överleva. Många tog fram sina mobiler. Lunds skolor 
underrättades. De beordrades att hissa flaggorna på halv stång. Kort därefter avslutades 
konferensen.  

Utbildningsnämnden uttalade sig varje gång en friskola skulle startas. Men det handlade bara 
om ett utlåtande. De flesta etableringar godkändes av skolstyrelsen. Under min tid som 
ordförande i nämnden avstyrkte utbildningsnämnden oftast ansökningarna. Jag tror att de 
borgerliga partierna godkände samtliga. Och nästan alltid gick det som de ville.  

   Vi menade att valfriheten tillgodosågs genom att Lunds fyra gymnasier, Katte, Polhem, 
Spyken och Vipan, var likvärdiga, hade samtliga program att välja mellan och i några fall något 
extra program som kunde sökas av alla elever i samverkansområdet. Vi var noga med att de 
teoretiska och praktiska programmen skulle förekomma på alla fyra skolorna. Vi tillämpade 
närhetsprincipen. De som eventuellt ville söka sig till ett annat gymnasium fick så gott som alltid 
göra det. 
 
Närhetsprincipen avskaffades av de borgerliga partierna. Vi invände att det skulle drabba 
Vipan. Inte för att Vipans gymnasium var sämre utan för att eleverna skulle föredra något av de 
andra tre på grund av deras centrala läge. 
   Vi försökte på olika sätt stödja Vipan, bland annat genom att tillföra duktiga lärare. Vi 
utvecklade ett avancerat teoretiskt program som var en kombination av humanistiska och 
naturvetenskapliga ämnen och därigenom ökade valfriheten för dem som sökte till universitetet. 
De elever som gick det programmet lyckades också mycket väl när det gällde intagningen – och 
även efteråt.  
   Men det gick inte att motverka trenden. Till slut segregerades Vipan från de övriga 
gymnasierna. Det blev ett gymnasium med enbart praktiska program. Samtidigt försvann de 
praktiska programmen från de tre andra gymnasierna. Gymnasieutbildningen i Lund blev 
segregerad. 
 
Vi samverkade med våra grannkommuner Staffanstorp, Eslöv, Kävlinge, Lomma och Burlöv 
för att skapa ett så välfungerande system för gymnasieutbildningen som möjligt. Det innebar att 
utbildningsnämnderna i de sex kommunerna regelbundet möttes, gjorde studiebesök och 
bestämde hur gymnasierna i området skulle samverka och hur ekonomin skulle samordnas. Det 
ledde till goda insikter om kommunernas utbildningsresurser och behov. 
   Men den organisationen avskaffades. 2006 inleddes förberedelserna för det som kom att kallas 
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”fritt val Skåne” vilket innebär att elever fritt kan söka samtliga gymnasier i Skåne. Det kom att 
skada utbildningssystemet mer än någon anade.  
    Lund visade sig bli den stora vinnaren. Idag kommer 60 procent av gymnasisterna i Lund från 
andra Skånekommuner. De underhåller Lunds gymnasier ekonomiskt. Samtidigt förlorar många 
behöriga lundaelever sin valfrihet och tvingas till friskolornas begränsade verksamhet. De 
mindre kommunernas skolor utarmas. Skolpolitikerna blir maktlösa.  
   Elevpengen infördes 2007. Då hade de borgerliga partierna återtagit makten. Dess effekter 
blev värre än jag förutsett och bidrog till att förpassa svensk skola från toppen till botten i 
OECD. President Trump planerar att ordna det amerikanska skolsystemet efter svensk modell. 

 
 

 

Första maj 2017 

Strålande väder, kanske lite blåsigt skulle vissa tycka lite senare. Uslagna (nästan) magnolior 
och en hel del folk på stan varav en icke ringa del intresserade sig för de ”röda blommorna” som 
slog ut denna dag. 
   För VB:s reporter började det lika förvirrat som vanligt, socialdemokrater och kommunister 
höll sina möten ungefär samtidigt på ett stenkasts avstånd. S på Stortorget och K på 
Mårtenstorget. Det blev en riktig dubbelmacka, socialdemokrati över och under och så 
kommunism i mitten. Gick ner, jag var hungrig! 

Vi börjar med Socialdemokraterna 
 

 
 

Det allt handlade om: Som nu fast bättre är ett annat sätt att uttrycka saken 
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Hur den svenska modellen skulle utvecklas fanns det lite olika åsikter om i tåget. Tåget var 
kanske inte så sort men det är ju partiet man representerar än så länge. Vist finns det plats även 

för disparata åsikter. 
 

Sen blev det dags för en dos kommunism 
   

 
Röd front heter demonstrationen sedan 50 år tillbaka. 

Vi påmindes om att på den tiden så fanns det bara sossetåg i Sverige på första maj. 
Det som nu är Vänsterpartiet gick då som en svans i dessa tåg. 

Något att begrunda för den som tycker att v är lite väl undfallande än i dag. 
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Huvudtalet hölls av partiordföranden, Robert Mathiasson. 
Förutom berömmet till Röd Front för den 50-åriga insatsen så fäste jag mig vid två saker i talet. 

Den första var glidningen i språkbruket. K brukade ofta använda orden kapitalism och 
imperialism flitigt i sina majtal. I år var ett annat ord det vanligaste, plutokratin. Detta användes 
för att beskriva samhällsmotsättningen idag, plutokratin mot demokratin. Plutokratin användes 
som synonymt med ”eliterna” vilket breddade det bekämpansvärda kraftigt. Jag nickade ofta 

medhåll till mycket men är fortfarande lite betänksam, 
Är det Frankrike som smittar, där är nationella fronten och vänstern helt eniga om att bekämpa 
kapitalet och lämna EU, men Marine Le Pen lägger alltid till förstavelsen finans när hon talar 

om kapitalet. 
Det andra kommer efter nästa bild. 
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En bild jag inte kan avstå från av två skäl. 

Det första är att med konsthallen i bakgrunden så blir den verkligen något att grunna på. 
Det andra är att i kommunisternas tal utropades leve Brexit, leve Svexit. 

Så vitt jag vet så är både vänster- och miljöpartiet för ett svenskt EU-utträde, men man talar 
väldigt tyst och lite om det idag. Anledningen till detta kunde jag grunnat på ett bra tag men var 

tvungen att återgå till Stortorget. 
 

Tillbaka hos Socialdemokraterna 

 

 
Socialdemokraternas talare var enligt uppgift Lina Olsson, ordförande SSU Frihet, Elin 

Gustafsson, kommunalråd, Anna-Lena Hogerud, ordförande Socialdemokraterna Lund samt som 
huvudtalare: Philip Botström, ordförande SSU. 

Tyvärr missade jag det mesta men jag lyssnade lite på slutet av det sista talet. Han talade 
engagerat om sina lärare i skolan och vikten av att alla får chansen i skolan och den trygghet i 
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samhället som behövs för att utveckla sin fulla potential. Han talade starkt och personligt om 
sina farföräldrar som inte hade det så. 

Vet som sagt inte hur början var men tror jag hörde den bästa biten. Kändes skönt med jordnära 
ord, det behövs ibland, allt kan inte flyga högt upp i abstraktionerna. 

 
 

Efter en dryg timmas rast så var det då dags för Vänsterpartiet. 

 

 
 

På Stortorget samlades massorna till några eldande tal. Tyvärr missade jag Ung Vänsters talare 
men Saima Jönsson talade initierat och engagerat om vårdsituationen i Skåne. 
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Hanna Gunnarsson såg till att banderoller och fanor blev bemannade och tåget formerades. 
 

 
 

Tåget redo för avgång, orkestern kollar noter, organisatörerna överblickar och Sven-Bertil står 
lugnt och tryggt och håller i huvudbanderollen: "Vi tar striden – För en välfärd att lita på". 
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Själv gled jag in i tåget efter banderollen som börjar med N som i "Nej till NATO" 

. Där träffade jag på några andra pensionerade gamla arbetskamrater. Hela tiden kämpade vi på 
för att hålla undan för nästa banderoll som ville ha sex timmars arbetsdag, vi tyckte det lätt 

jättemycket och höll undan. 
   

 
Så kom tåget fram till målet i Stadsparken. Att kunna plåta tåget lite från ovan var trevligt, 

fotovinklarna för demonstrationståg tenderar att bli något enahanda. 
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Här kunde man se tågets mest lokalt anpassade paroll, ”Gör Observatoriet till Kulturhus” 

ca 50 meter efter att nämnda hus passerats. 
 

 
 

Framme vid scenen så spelade Röda Kapellet och sen var det dags för dagens huvudtalare: 
Daniel Sestrajcic. 

Om ljudanläggningen verkligen var så klen eller om det var ett trix för att få fram alla nära 
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scenen vet jag inte. Men nog bidrog det till den synnerligen goda stämningen som Daniel 
skapade. Ett långt, personligt, engagerat och mycket engagerande tal. 

Vi språkades vid lite efteråt och Daniel lovade att skicka texten. Förhoppningsvis kan den läsas 
på annan plats i VB så jag avstår från att försöka referera eller sammanfatta. 

Att stå och språka efter mötet var dumt för då tog den grillade korven slut, det enda som fanns 
kvar var lite glöd att värma sig vid. Det behövdes för så dags var det rätt kallt. 

 
Sammanfattning 
Same, same but a little different. Precis som Första maj skall vara! 
Göran Persson 
 

 
 

Tal av Daniel Sestrajcic, 1 maj 2017  

Socialister – är ni här? 
Feminister – är ni här? 
Antifascister – är ni här? 
Vilken fantastisk känsla det är att få vara här med vänner, kamrater och familj på årets absolut 
bästa dag. Den dagen som inte bara bär hoppet om en ny rättvis värld utan också de människor 
som förändrar, kämpar och skapar en ny värld. 1 maj är arbetarnas dag – en dag att fira segrar 
och förstärka kraven på jämlikhet, solidaritet och rättvisa. 
Titta dig omkring! Titta på varandra! Vad är det ni ser? Det jag ser är medmänniskor som står 
upp för det öppna Malmö. Det jag ser är hela världen i Malmö och människor som har gått från 
att hoppas att världens problem ska lösa sig till att tillsammans lösa världens problem. Det jag 
ser är kärlekens och solidaritetens huvudstad. Tack alla malmöbor för att ni hoppas och tror. 
Tack för att ni älskar och kämpar. Det är vi som är framtiden. Det är vi som kommer förändra 
Malmö och Sverige. 
 
Kamrater! 
Har ni tänkt på det nyspråk som råder idag? Det språk som går ut på att få oss alla att sitta stilla i 
båten när det handlar om ekonomi och makt men känna oss oroade och skrämda när det handlar 
om flyktingar, arbetslösa och de som lever längst ner på stegen. Samtidigt som börsen och 
bankernas vinster slår nya rekord får vi höra att vi måste strama åt. Samtidigt som Sverige är 
rikare än någonsin har vi inte råd att höja lönerna för de underbetalda som bär upp välfärden. 
Samtidigt som VD-lönerna skjuter i höjden får allt fler nöja sig med springvikariat och otrygga 
jobb i bemanningsbranschen. 
Varje gång du hör en riskkapitalist som pratar om kvalité bör du bli misstänksam – det betyder 
nämligen låt oss behålla våra miljardvinster från skola, vård och omsorg. Varje gång du hör en 
moderat prata om att gå från bidrag till jobb betyder det att vi måste sänka a-kassan, 
sjukförsäkringen och försämra socialbidragen. Varje gång du hör Annie Lööf prata om enkla 
instegsjobb för att komma in på arbetsmarknaden – betyder det löner under 10 000 kronor och 
på sikt också sänkta löner för alla andra arbetare. 
Låt oss göra slut på nyspråkets dimridåer. Det heter: 
Problem, inte utmaning 
Klassamhälle, inte utanförskap 
Kapitalist, inte entreprenör 
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Rasister, inte Sverigevänner Låt oss också själva tala klarspråk. Vi socialister gör allt som står i 
vår makt för öka demokratin i ekonomin. Vi slåss för att den som har makt och privilegier ska 
bli av med dem. Arbetarnas makt ska öka på ägarnas bekostnad, kvinnors makt ska öka på mäns 
bekostnad. Klyftorna ska utjämnas och det innebär att de allra rikaste kommer bli av med sina 
groteska förmögenheter och att de med minst inkomster kommer få mer pengar i sin plånbok, 
mer makt och frihet i sina händer att styra sina egna liv. 
 
Vänner! 
När ojämlikheten ökar så kan vi inte sitta still i båten och hålla tummarna. Inkomstskillnaderna 
exploderar och vårt land har idag fler miljardärer och miljonärer än någonsin förut. Samtidigt 
har vi många fler fattiga än på decennier. Det är resultatet av en riggad ekonomi som gynnar de 
rika på alla andras bekostnad. 
Och låt dig inte luras: när jag pratar om att Sverige har fler fattiga än på länge så pratar jag om 
min lågavlönade morsa. Jag pratar om alla unga med otrygga villkor och alla som sliter i 
underbetalda branscher: taxichaffisar, hotell- & restauranganställda, städerskor, butiksanställda 
och undersköterskor. Jag pratar om alla arbetslösa, sjukskrivna och papperslösa. Jag pratar om 
min farsa – och alla andra som är – fattigpensionärer, många med förslitningsskador. Jag pratar 
helt enkelt om en stor del av arbetarklassen. 
Den ökande otryggheten drabbar alla oavsett klass. I en underbemannad vård där vårdplatserna 
minskar och stressen ökar sker fler misstag. I ett arbetsliv där tempot hela tiden höjs och mer 
förväntas av dig som har ett arbete ökar utbrändheten. Utvecklingen är inte en naturlag utan 
resultat av politiska beslut som fattats – det handlar om en borgerlig klasskamp nedåt. Det är nu 
mer än någonsin som det behövs vänsterpolitik som utmanar makten och bedriver klasskamp 
uppåt. 
Finansministern Magdalena Andersson missar aldrig en chans att berätta att ekonomin går som 
tåget i Sverige och om våra stora överskott och låga statsskuld. Men vad spelar det för roll om vi 
inte använder det till rejäla förbättringar för alla som bor i Sverige? Om vi inte ser till att 
jämlikheten ökar och inkomstskillnaderna minskar? För sanningen är att det bara är en liten elit 
som får ta del av framgångarna. Klyftorna ökar eftersom vi har en alldeles för slapp och feg 
regering. Det krävs ett systemskifte. Det krävs vänsterpolitik som prioriterar en ekonomi för alla, 
inte bara några få. 
Vi måste se till att skatten för de rika ökar och vi måste se till att bidragsfesten för de rika 
upphör. Sammanlagt förlorarar staten årligen flera hundra miljarder på grund av borgerliga 
skattesänkningar: jobbskatteavdrag, avskaffad förmögenhetsskatt, kraftig sänkning av 
bolagsskatten och avskaffandet av fastighetsskatten. Borgerliga lösningar på alla världens 
problem tycks vara sänkta skatter som finansieras av raserad a-kassa, förstörd sjukförsäkring och 
att sätta åt dem som är mest utsatta. Så visst finns det utrymme för kraftiga skattehöjningar för 
den rikaste tiondelen som tjänat allra mest på den borgerliga skattesänkarfesten – men det finns 
också utrymme för kraftiga skattesänkningar för alla andra inte minst för fattigpensionärer, sjuka 
och arbetslösa. 
Därför är det så förvånande att socialdemokraterna köpt en borgerlig syn på skattepolitiken. Var 
finns regeringen i striden för att höja bolagsskatten så att företagen får bära sin del? Var finns 
regeringen i striden för att återinföra förmögenhetsskatten så att de superrika får bidra? Varför 
fortsätter socialdemokraterna med den borgerliga, orättvisa skattepolitiken? 
Den senaste är att regeringen vill sänka bolagsskatten igen. För Vänsterpartiet är det upp-och-
ner-vända världen. Jag undrar i mitt stilla sinne om Stefan Löfven som idag talar för 
Socialdemokraternas i Malmö i sitt tal lyfter det, kanske säger Stefan: “Idag kan jag stolt berätta 
att vi socialdemokrater vill ge bolagsdirektörerna en tredje skattesänkning – för det är de värda”! 
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Inte vet jag – men jag vet en sak: det är orimlig politik och rena rama galenskapen att skänka 10 
miljarder till välmående företag. 
Istället för bolagskattesänkning måste vi skapa en ekonomi som fungerar för alla där makt och 
pengar omfördelas. Från de som lever på att äga aktier, till de som gör jobbet och arbetar ihop 
vinsterna. Låt mig komma med några förslag på skattepolitikens område 

1. Avskaffa omedelbart alla överklassbidrag: bort med RUT- & ROT-avdraget. Varför ska 
du som är förskollärare betala för höginkomsttagarens vilja att få sitt hus städat av någon 
annan och köket topprenoverat för femtielfte gången. Sätt dessutom ett tak på 
ränteavdragen som till största delen går till höginkomsttagare i Danderyd, Vellinge och 
Båstad ta istället pengarna till att bygga billiga hyresrätter i Malmö, Burlöv och 
Göteborg. 

2. Se över alla kapitalskatter så att inte Volvo, IKEA, Atlas Copco och andra 
mångmiljardföretag kan planera bort sina skatter och de facto betala mindre i skatt än 
Alis livs på hörnan eller Elsas Blomsterhandel. 

3. Återinför förmögenhetsskatten. Ska alla bidra måste det bli ett slut på skattefriheten för 
mångmiljonärer. Vi har inte råd med rika skattefifflande direktörer och borgare. 

4. Sätt stopp för skattetrixande företag som gömmer pengar i Luxemburg och Panama. Låt 
oss ta Nordea som har gett den nyliberala råkapitalismen ett ansikte. De hjälper kunder 
att smita ifrån att betala skatt, de hjälper kriminella nätverk med penningtvätt, de tar ut 
groteska vinster av sina kunder och de tycker det är självklart att staten ska stödja dem 
med skattemedel. Inga policydokument i världen hjälper mot de trixande 
bankdirektörerna i Nordea. Det enda som hjälper är hårdare straff, bättre kontroller och 
högre böter. Kanske skulle en och annan bankdirektör må bra av en fotboja som 
omväxling? 

Medmänniskor! 
Låt mig vända mig till alla er som kommit idag och som flytt för era liv från helvetet i krigets 
Syrien, från det ockuperade Palestina eller som ensamkommande från Afghanistan. Låt mig 
tacka er för att ni tagit er hela den långa vägen till Sverige och tala om för er att ni är välkomna! 
Vi vill ha er här – ni behövs i vårt land. Precis som mina föräldrar som kom hit för att arbeta, 
göra nytta och tillsammans med andra arbetare bygga upp landet är jag övertygad om att ni gör 
Sverige starkare. 
Till alla dem som tror att all jävelskap sammanfaller med att människor flytt för sina liv och 
lyckats ta sig till Sverige vill jag citera P O Tidholm: 
“Det var inte kurderna som flyttade industrierna till låglöneländer, det var inte palestinierna 
som stängde post- och bankkontoren och flyttade statliga jobb till städerna, det var inte 
somalierna som byggde volymhandelsområden som tömde stadskärnorna, sålde ut apoteken och 
privatiserade sönder landets järnvägsunderhåll. Det var inte syrierna som genomförde 
försämringarna i sjukförsäkringssystemet. Och det var faktiskt inte ensamkommande barn från 
Afghanistan som lade ner byskolorna och sänkte A-kassan.” 
Alla vi vet vilka det var: det var eliten och deras nyliberala högerpolitik som i snart 30 år 
plundrat och utarmat Sverige. Så låt oss istället gemensamt rikta ilskan mot den politiska och 
ekonomiska eliten som tjänat på denna politik istället för att skuldbelägga den som flyr och inte 
har något annat val än att fly. 
Det är samma nyliberala politik och samma logik som lägger grunden för den växande rasismen 
och fascismen som sveper fram över världen. Som leder till ökad antisemitism och islamofobi. 
Som leder till ökat kvinnohat och att flyktingförläggningar bränns ner. När kapitalismen krisar 
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då växer fascismen, när rasisterna i Sverigedemokraterna normaliseras då ökar det högerextrema 
våldet. När etablerade partier i Sverige tar över rasisternas politik och retorik förändras inte det 
faktum att politiken är rasistisk. En spade är en spade – rasism är rasism oavsett avsändare. För 
oss som är vänster är valet självklart: Inte en millimeter till fascisterna, inte en millimeter åt 
rasistisk politik.. 
Jag skäms över den svenska regeringens asylpolitik. Men tack och lov bor vi i en stad fylld av 
människor som förstår vad solidaritet och medmänsklighet betyder. Det var alla vi som räddade 
Malmö undan en verklig kris när staden fylldes av flyktingar 2015 och det är alla vi som 
fortfarande arbetar med att stötta och hjälpa nyanlända med språkcaféer, praktisk hjälp, juridiska 
kontakter och allt annat som behövs. Det ska vi vara stolta över – det visar vilken styrka som 
finns när vi organiserar oss. 
Allt hänger ihop: krig skapar flyktingar, svält skapar flyktingar, diktaturer skapar flyktingar. Om 
Sverige vill bidra till färre flyktingar i världen borde Sverige 

 sluta exportera vapen till diktaturer 
 stå upp för en världsordning som är rättvis 
 sätta press på diktaturer som exempelvis Turkiet som fängslat vänsteroppositionen HDP 

och attackerar kurdiska peshmergas i YPG som kämpar mot terrorsekten IS i Syrien. 

Sverige skickar idag tillbaka ensamkommande på löpande band till Afghanistan. Det måste få ett 
slut. Vi kan inte utvisa ensamkommande barn till ett land som inte ens UD anser att det är säkert 
att åka till, där terrorismen har ett starkt fotfäste och skördar liv varje dag och som många av 
barnen aldrig ens satt sin fot i. Morgan Johansson om du hör mig – ta ditt ansvar och ge 
omedelbart alla ensamkommande barn i Sverige amnesti och rätt att stanna. 
 
Kamrater! 
Så mycket en organiserad arbetarklass åstadkommit tillsammans. Den allmänna rösträtten. 
Rätten till sjukvård och semester. Rätten till sjukförsäkring, till arbetslöshetsersättning, till 
pension. Förbudet mot aga och rätten för homosexuella att gifta sig bara för att nämna några 
exempel. Och ofta är det vänstern som varit drivande. 
Ofta avfärdas vi som orealistiska och högern har bromsat, bekämpat och varit emot. Men vi har 
inte gett upp och vi har alltid segrat förr eller senare. Så kommer det också bli med Sveriges 
nästa frihetsreform: sex timmars arbetsdag. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön ger oss 
möjligheter att få livet att gå ihop, gör oss friskare och ger fler möjligheten att jobba. Medans 
åtta timmars arbetsdag är en 100 år gammal idé är sex timmars arbetsdag framtiden. 
Så kommer det också bli med klimatomställningen. Klimaträttvisa betyder att de som förorenar, 
förstör och förbrukar jordens resurser tvingas avstå den rätten till förmån för alla andras rätt att 
överleva och utvecklas. Låt oss börja med att AP-fonderna slutar placera våra pengar i 
klimatförstörande verksamhet. Fossilfritt och divestering – det är framtiden. 
Och kamrater! Så kommer det också att bli med vinstjakten i välfärden. För trots att 
näringslivet är på marsch för att förhindra förslagen så är jag övertygad om att vi förr eller 
senare kommer få igenom att våra skattepengar ska gå till det de är avsedda för: människors 
behov, undersköterskor och lärares löner, personal till våra barn och äldre. Inte till champagne, 
kaviar och feta bankkonton åt Attendo, Vardaga och engelska skolans ägare. 
Men i den striden måste vi alla hjälpas åt  – varenda en av er har en röst som gör skillnad.  Låt 
Stefan Löfven få veta att han måste hålla sin överenskommelse med Vänsterpartiet om att lägga 
fram ett förslag som stoppar vinstjakten i alla välfärdens delar. Skriv insändare, prata med 
arbetskamrater, mejla socialdemokratiska och miljöpartistiska riksdagsledamöter och anlägg 
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moteld till högerns lobbykampanj. Tillsammans kan vi se till att riskkapitalisterna kastas ut ur 
välfärden en gång för alla. 
 
Malmöbor! Malmö är vår stad. Vår stad att ta hand om och låta våra barn växa upp i. Vår stad 
att kämpa för och välkomna alla till. I vår fantastiska stad finns det problem med segregation, 
trångboddhet och bostadsbrist. Fattigdom, arbetslöshet och arbetsgivare som både diskriminerar 
och utnyttjar sina anställda. Kriminella som skapar otrygghet, mördar och hotar. Det är inga 
problem som inte går att lösa – men det är misslyckanden för staden som måste lösas för att 
Malmö ska fortsätta vara en plats för alla. 
Ökad ojämlikhet och desperation ger kriminella krafter fotfäste. Lösningen är vänsterpolitik som 
utrotar orsakerna till fattigdom, utslagning och trångboddhet. Men vi måste också här och nu 
göra det omöjligt för kriminella krafter att verka genom att prioritera polisens resurser rätt: 

1. satsa på att gripa de skyldiga mördarna istället för att jaga nyanlända och 
ensamkommande 

2. satsa på att få bort vapnen från gatan istället för meningslösa gränskontroller 
3. skärp vapenlagarna och inför vapenamnesti 
4. upprätta ett nära samarbete mellan polis, sociala myndigheter, skatteverket och 

försäkringskassan för att knäcka den grovt organiserade brottsligheten. 

Dessutom borde sossarna och Miljöpartiet omedelbart sätta stopp för de kraftiga nedskärningar 
som de genomför i Malmö och istället höja skatten så vi kan göra kraftfulla satsningar på att 
anställa fler i välfärden, på att ge arbetslösa unga killar och tjejer en chans att utbilda sig och 
göra nytta för samhället, på att kraftigt öka byggandet av billiga hyresrätter istället för att sälja ut 
allmännyttan till riskkapitalister som man gjort i Rosengård. 
 
Kamrater! 
Vänstern är alternativet. Det finns ett val mellan att skapa ett mänskligt samhälle, eller se på när 
det blir omänskligt. Vi väljer, varje dag, att arbeta för mänskligheten. 
Men ingenting sker av sig själv – förändringen uppstår i den politiska kampen som vi alla kan 
vara en del av. Den förändringen vi vill åstadkomma händer inte i riksdagen eller 
kommunfullmäktige utan press och rörelse underifrån. Högern har pengarna och de köpta 
lobbyisterna, vårt svar är organisering och massrörelser underifrån. Gör det du kan – gå på ett 
möte, delta i en aktion, bidra med tid, kunskap eller pengar till rörelser som gör viktiga insatser. 
Bli medlem i Vänsterpartiet redan idag. Vi kan kalla oss olika saker – socialister, feminister, 
kommunister, miljökämpar och antirasister. Vi kan vara här av olika anledningar och vi har olika 
förutsättningar i livet. Men vår uppgift är klar och tydlig: att skapa ett demokratiskt och 
socialistiskt samhälle med plats för alla. Vi gör det för att vi tror på framtiden, vi gör det för våra 
barn och för våra föräldrar. Vi gör det för att vi vet att klassamhället måste krossas om vi alla 
ska kunna bli fria människor. Vi gör det för att vi vet att det bara finns en framtid: vår 
gemensamma framtid! En socialistisk framtid. 

 


