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...så många pendlarbiljetter för 

resa mellan Malmö och Köpen-

hamn sålde Skånetrafiken under 

oktober månad. Det innebär att 

man för första gången har sålt fler biljetter än innan  ID-kontroller-

na för resenärer mellan länderna infördes 2015. Försäljningen av 

30-dagarsbiljetter över Öresund för Oktober 2018 ökade därmed 

med 6,9 procent jämfört med samma månad förra året. 
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SSU Skåne ska visa hand lings-
plan – annars kan stödet ryka
Efter anklagelserna om bland annat homofobiska och antisemitiska 

uttalanden inom SSU Skåne måste det lokala förbundets ledning nu 

presentera en åtgärdsplan senast på måndag nästa vecka. När den 

är presenterad ska S-distriktet i Skåne besluta om huruvida åtgär-

derna är tillräckliga. Är de inte det kan distriktet komma att dra in 

verksamhetsstödet, uppger SVT nyheter.

Rea utan prissänkning  
allt vanligare
Det blir allt vanligare att företag annonserar om rea utan att egent-

ligen sänka priserna. Det visar en ny granskning som Konsument-

verket har gjort. 

– Det är ett problem om ordinariepriset inte använts av butiken 

i någon som helst eller i väldigt begränsad omfattning, eller väldigt 

långt tillbaka i tiden så det inte längre blir ett aktuellt jämförelsebe-

lopp, säger Niclas Ernebratt, jurist på Konsumentverket till TT.

För att få använda begreppet rea i sin marknadsföring krävs 

bland annat att erbjudandet är tidsbegränsat, att varan finns i det 

ordinarie sortimentet och att priset dessutom är kraftigt nedsatt. 

Karolinska-chef avgår efter 
anklagelser om antisemitism
En chef på en avdelning på Karolinska universitetssjukhuset avgår 

efter att en överläkare på den avdelning chefen bestämmer över har 

avslöjats med att sprida antisemitiska skämt på sociala medier. Det 

rapporterade Aftonbladet i början på veckan. Avhoppet följer på tid-

ningens tidigare avslöjanden om trakasserier och antisemitism hos 

flera ledande personer på sjukhuset. 

Kontrapunkt utropar seger
Efter en långdragen konflikt med hyresvärden lämnar kulturföreningen 

Kontrapunkt sina lokaler i Malmö till årsskiftet. I utbyte drar hyresvär-

den tillbaka de stämningar som riktats mot Kontrapunkt, och går med 

på att betala ekonomisk kompensation till föreningen. Överenskom-

melsen träffades strax innan frågan skulle ha tagits upp i tingsrätten.

– Vi ser det som en stor seger, trots att vi tvingas lämna de lo-

kaler vi byggt upp med så mycket kärlek och hårt arbete. Det hör 

inte till vanligheterna att föreningar eller grupper som tar såna här 

kamper går segrande ur dem. Allt som oftast blir det en kamp som i 

bästa fall får symbolisera att man inte ger upp utan motstånd. Nu är 

vi mer än en symbol – vi finns kvar, säger Johanna Karlsson på Kon-

trapunkt i ett pressmeddelande. 

Konflikten mellan Kontrapunkt och hyresvärden uppstod i sam-

band med att föreningen uttalade sig kritiskt mot en gatufestival 

som hyresvärden arrangerade i området där lokalen ligger. 

Alliansen röstar inte  
för Kristersson
På tisdagen stod det klart: Liberalerna och Centerpartiet kommer 

båda att rösta nej till Ulf Kristersson under onsdagen. Både Jan 

Björklund och Annie Lööf motiverade sitt beslut med att de inte vill 

ge stöd till en regering som gör sig beroende av Sverigedemokra-

terna. 

Det var på måndagen som Ulf Kristersson presenterade sin lös-

ning på regeringsfrågan: en minoritetsregering bestående av KD 

och M. Utan stöd från L och C kommer den nya regeringen av allt 

att döma inte tolereras av riksdagen, och regeringsfrågan förblir 

därmed olöst. Många bedömare menar nu att det blir allt troligare 

att med ett extra val.

Vänsterpartiet ska inte 
längre driva kravet på 
ett utträde ur EU, det 
menar partiledaren 
Jonas Sjöstedt, som 
hellre vill att V ska ob-
struera och förändra EU 
inifrån. Men medlemmar 
menar att han tar sig för 
stora friheter när han 
driver en annan linje än 
vad som står i partipro-
grammet. 

En sak kan man säga om vän-
sterpartister utan att vare sig 
högern eller vänstern säger 
emot: de gillar inte EU. 

Det har de aldrig gjort.
Vänsterpartiet motsatte sig 

inträdet vid folkomröstningen 
1994 men förlorade. Därefter 
motsatte de sig EMU vid folk-
omröstningen 2003 och vann. 
Sedan lång tid tillbaka står det 
också att partiet ska verka för 
ett utträde ur EU i partipro-
grammet. 

Så här ser skrivningen ut: 

”Vi respekterar resultatet i 
folkomröstningen 1994 men 
har inte skäl att ändra vår prin-
cipiella ståndpunkt. Sedan dess 
har unionens negativa inslag 
förstärkts drastiskt, något som 
aldrig underställts en folkom-
röstning i Sverige.

Vänsterpartiet verkar därför 
för att Sverige ska lämna EU.”

Men partiledaren Jonas Sjö-
stedt håller inte med om vad 
som står i partiprogrammet. 

– Jag ser inte ett utträde ur 
EU som en strategi som kan bli 
framgångsrik i dag, säger han 
till Flamman. 

”Han får förhålla sig  
till vårt beslut”

Han har tagit av sig terminal-
glasögonen och pausat en spel-
lista med blandad americana. Vi 
ska återvända till hans arbets-
rum och hans syn på EU. Men 
först ska vi reda ut varför det 
gör folk arga att han tycker så.  

– Man kan inte gå ut som 
partiledare för Vänsterpar-
tiet och officiellt företräda en 
annan linje än partilinjen. Han 

får ändå förhålla sig till det vi 
har tagit beslut om, säger Gus-
tav Landström, distriktsstyrel-
seledamot för V i Göteborg, till 
Flamman.

Vänsterpartiets plattform 
inför EU-valet nästa år håller 
på att arbetas fram just nu. Den 
ska fastställas först i februari 
nästa år, och att partiledaren 
uttalar en linje som går emot ett 
kongressbeslut innan dess är att 
kringgå den debatt som krävs, 
enligt Gustav Landström.

– Jag tycker att det är helt 
oacceptabelt att han föregår 
den interna debatten, säger han 
till Flamman. 

Men Jonas Sjöstedts utspel 
har också fått stöd från flera 
andra högt uppsatta vänster-
partister. Själv hävdar han att 
en majoritet av partiets väljare 
vill stanna inom unionen. Vän-
sterpartiets EU-parlamentari-
ker Malin Björk, är en av den 
som ställt sig bakom partileda-
rens linje. 

– Vi ska inte bevara den här 
unionen. Vi ska bryta upp den, 
säger hon till Flamman. 

– Då kan vi inte ställa oss ut-
anför och titta in. 

Gustav Landström gillar det 
inte. 

– Det är på den nivån att man 
kan fråga sig om hon ska toppa 
vår lista, eller ens vara med på 
den, om hon inte kan företräda 
partiets linje, säger han. 

Robert Armblad är första-
namn på riksdagslistan för 
Vänsterpartiet i Kronoberg. 
Han sitter inte i riksdagen ef-
tersom V inte tog några av val-
kretsens mandat. Även han är 
kritisk till hur att partiledaren 
har föregripit en intern debatt 
och formulerat en offentlig po-
litisk linje om EU.

– Jonas är vänsterpartist 
som alla andra. Han får ha 
åsikter som alla andra. Men 
han framför det på ett sätt som 
kommer att snedvrida hela den 
här interndemokratiska diskus-
sionen. 

Förutom att han tycker att 
Vänsterpartiet ska lämna EU 
rent allmänt, anser Robert Arm-
blad också att ett V utan uträde 
lämnar frågan helt i händerna 

på högerextrema krafter. 
Dessutom menar han att ett 

sådant uttalande från den ab-
soluta partitoppen riskerar att 
tolkas som Vänsterpartiets of-
ficiella ståndpunkt, i stället för 
en enskild företrädares person-
liga åsikt. 

Men på sitt arbetsrum ler 
Jonas Sjöstedt bara milt när 
Flamman träffar honom.

– Den tiden då debatt bara 
fördes internt mellan med-
lemmarna, den är förbi, säger 
Jonas Sjöstedt till Flamman. 
För honom var förra veckans 
utspel också ett sätt att nå en 
”bred vänster” utanför partiet 
och att starta debatt. 

– Det ser ut att lyckas, säger 
Sjöstedt, fortfarande leende. 

När Flamman frågar honom 
hur länge kravet på ett EU-
utträde ska ”pausas”, som han 
uttrycker det, vill han inte ge 
något rakt svar. 

– I praktiken uttalar jag bara 
det som har varit vår strategi i 
tjugo år, säger Jonas Sjöstedt. 

– Den politiska verkligheten 
förändras. Och då måste man 
förändra sina strategier. Jag 
tror att det är så man utvecklar 
demokratin på sikt. 

Den senaste tiden har kravet 
på EU-utträde mycket riktigt 
tagit liten plats i partiets kom-
munikation. Inför riksdagsvalet 
i höst fanns punkten inte ens 
med i partiets valplattform.

Det är den framkomliga stra-
tegin, enligt Sjöstedt. Trots att 
man bara har en enda EU-par-
lamentariker (men gott hopp 
om två från och med nästa år, 
enligt partiledaren) vill man på-
verka inifrån. 

Hans plan, den som alltså 
står i motsats till den gamla pla-
nen om att lämna unionen, är 

att helt enkelt sabba så mycket 
som möjligt för marknadens 
och högerns EU. 

– Jag tycker att Sverige är 
alldeles för lydigt. Att EU ska 
kunna påtvinga länder höger-
politik, det är alldeles barockt. 

Vänstern mer EU-kritisk 
och systemkritisk

Anledningen till att Greklands 
motstånd mot EU:s påtryck-
ningar misslyckades där Por-
tugals på senare tid varit delvis 
framgångsrikt är att det då, när 
Grekland stretade emot, inte 
fanns något större stöd för dem 
att hämta inom en union som 
var starkt präglad av högern. 

För Portugal ser situatio-
nen betydligt ljusare ut. Det 
gör läget annorlunda för alla, 
menar Sjöstedt. 

– Det som skiljer dagens si-
tuation från tidigare är att vän-
stern växer kraftigt i flera euro-
peiska länder, och den är mer 
EU-kritisk och systemkritisk. 

Men det är förstås inte bara 
vänstern som växer inom EU. 
Jonas Sjöstedt ställer en väx-

ande europeisk vänster mot 
en växande högerextremism. 
Den senares framgångar beror 
delvis på EU:s marknadslibera-
lism, enligt Sjöstedt. och därför 
behövs V inom EU.

– Därför kan inte de mark-
nadsliberala vinna. Men vän-
stern kan det, säger han.

Men Vänsterpartiet har ett 
mandat i EU-parlamentet. Hur 
mycket hopp kan man egent-
ligen ha om att förändra EU 
inifrån?

– Politiken är en ständig 
dragkamp, och jag har inga 
planer på att det ska gå enkelt. 
Men jag vill förändra på rik-
tigt, och då tror jag att det här 
är en framkomlig strategi.

Men borde inte din roll som 
partiledare vara att formulera 
en strategi enligt det som står 
i partiprogrammet?

– Det är det jag menar att jag 
gör. Jag tycker att en partiled-
ning har både möjlighet och 
ansvar att starta debatter. Och 
också vara tydlig med vad man 
tycker är en framgångsväg.

Tor Gasslander

”Jag tycker att 
Sverige är allde-
les för lydigt. Att 
EU ska kunna på-
tvinga länder hö-
gerpolitik, det är 
alldeles barockt”

Därför vill 
Sjöstedt 
sabotera  
EU inifrån 
– och därför gör det (en del) av 
V:s medlemmar så arga


