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Kamrater, 
Det är en tuff tid att vara socialist, och det är en tuff tid att kämpa för 
jämlikhet och rättvisa, för solidaritet, miljö och ett samhälle för alla, 
inte bara några få. Och det är en tuff tid att vara feminist. 

På Grönland smälter isarna till och med snabbare än man tidigare 
trott, skillnaden mellan rik och fattig i världen ökar snabbare än 
någonsin, och folkmassor flyr fortfarande från krigshärdar runt om 
vårt klot. 

I Europa fortsätter högerextremismen och den bruna populismen att 
växa sig starkare. Finanskapitalismen härjar fritt med hjälp av 
orörbara storbanker, samtidigt som man blundar för förtryck av 
minoriteter och växande fattigdom.  

Här i Sverige kramas de bruna med gammelhögern. Centern och 
Liberalerna firar triumfer i avregleringar av marknadskrafterna,  
och Socialdemokraterna….ja, vad har egentligen hänt med 
Socialdemokraterna?  
Det parti som för inte så många decennier sedan lade grunden för ett 
solidariskt välfärdssamhälle med minskade ekonomiska klyftor, är nu 
ett ideologiskt vilset mittenparti, där kampen för arbetare och utsatta 
är ett minne blott. 

Också här i Sandviken ser vi hur klyftorna ökar. Vi har fortfarande 
skyhög barnfattigdom, med en kraftigt segregerad skola.  
Arbetslösheten ökar i oroväckande takt, samtidigt som många sliter 
ont med dåliga arbetsvillkor för att få vardagen att gå ihop, inte minst 
i de kvinnodominerade yrkena.  
Och trots att vi har ett bra och väl fungerande kommunalt 
bostadsbolag, så väljer den politiska majoriteten i kommunen att sälja 
ut lägenheter till privata aktörer, och lämna dessa hyresgäster, dessa 
kommuninvånare, till sitt öde. 

Så det är tufft att vara socialist, feminist och Vänsterpartist.  
Men det är inte omöjligt, och vi tar fajten. Vi är det enda parti i 
kommunen som står upp för hyresgästerna och säger nej till 
utförsäljningar av lägenheter. 
Vi går i bräschen för kampen för miljön i kommunen, mot 
användningen av plast i kommunal verksamhet, och tar kampen för 
att oseriösa bolag inte ska få begå rovdrift av malm, torv och vår 
värdefulla natur. 

Vi kämpar för 6 timmars arbetsdag, inte minst i de tunga 
kvinnodominerade yrkena i vård och omsorg, och har försökt få till 
åtminstone en försöksverksamhet i kommunen.  



Men den socialdemokratiskt ledda majoriteten säger nej.  
Här vill jag ställa en fråga till mina socialdemokratiska systrar i 
kommunfullmäktige – hur kan ni slå er för bröstet och kalla er stolta 
feminister, samtidigt som plenisalen ekade av er tystnad när den här 
frågan diskuterades?  
Jag tror inte era föregångare, som faktiskt drev feministiska frågor, är 
stolta över er. 

Vi kämpar för en avgiftsfri kulturskola och fler kommunalt drivna 
fritidsgårdar, så att alla ungdomar får en meningsfull vardag oavsett 
var man bor i kommunen, och oavsett familjens förutsättningar.  
Vi kämpar för en likvärdig skola i Sandviken. Alla barn och unga ska 
ges samma möjlighet till en bra skolgång och rustas för framtiden – vi 
ska inte ha B-lag i skolan! 

Vi kämpar för en levande landsbygd.  
Det ska vara möjligt att ha ett gott liv med tillgång till offentlig välfärd 
och avgiftsfri kollektivtrafik oavsett var man bor i kommunen.  
Samtidigt kämpar vi mot att nya stora köplador byggs på 
Tunaområdet – det skulle vara dåligt för miljön och slå hårt mot både 
centrumhandeln och butiker i byar och ytterområden. 

Vi kämpar, men det är tillsammans vi blir starka. Tillsammans ska vi 
skapa ett samhälle och ett Sandviken som är till för de många, inte 
bara några få. 
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