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A1 Kiruna

Sätt stopp för välfärdsvinster genom lagstiftning

Privatiseringar inom välfärdsområden vård, skola och omsorg
som Socialdemokraterna tillsammans med borgarna initierat
och genomfört hotar hela välfärdssektorn. Dom privata aktörerna driver verksamheterna kortsiktigt med enbart höga ekonomiska lönsamhets- och orimligt höga vinstkrav. De höga
vinsterna som de privata aktörerna kammar hem kommer ur
våra gemensamma skattemedel som finansierar välfärden. Vinsterna hamnar i kapitalisters fickor och beskattas dessutom i
många fall i skatteparadis.
När skattemedel försvinner i vinster i stället för att tillfalla
verksamheterna så blir självklart verksamheterna inom vård,
skola och omsorg kvalitetsmässigt lidande i form av nedskärningar i vårdplatser, sämre skolresultat, vårdskandaler m.m.
Vård, skola och omsorg är verksamheter som ur patient-,
elev- och brukarperspektiv är hårt reglerade via hälso-och
sjukvårdslagen, skollagen och socialtjänstlagen. För de privata
aktörerna utgörs vinstmöjligheterna av att nästan enbart driva
verksamheterna med färre personal, sämre anställningsvillkor
och mer pressad arbetsmiljö än t.ex. hos kommuner och landsting/regioner som inte har vinstkrav.
Andra följder av privatiseringsivern inom välfärdssektorn är
att segreationen ökar och jämlikheten minskar. Välsituerades
barn hamnar i större utsträckning i friskolor och rika människor
kan köpa sig förbi vårdköer och få specialistvård.
Att minska eller eliminera de privata aktörernas vinsthunger
eller ens begränsa dessa är praktiskt svårt att lösa med förbud
eller med s.k. ”Non Profit” lösningar.
Vi föreslår därför att Vänsterpartiet verkar för

att lagstifta om att verksamheterna vård, skola och omsorg
(som är lagreglerade) skall bedrivas i offentlig regi
att ingångna avtal med privata aktörer fasas ut och sägs upp

att verksamhetsövergång av personal m.m. från de privata
aktörerna till landsting/regioner och kommuner tar över all
anställd personal
att överskott återinvesteras i verksamheterna
A2 Skåne

Bostadspolitik
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Hyresrätten som upplåtelseform är skattemässigt missgynnad
i förhållande till äganderätt och bostadsrätt. Vid nyproduktion
av villor och bostadsrätter betalas mervärdesskatten av köparen
som i sin tur kan göra avdrag för kapitalkostnaden.
Vid nyproduktion av hyresrätter betalar fastighetsägaren
mervärdesskatten och lägger det i sin tur på hyran. Kapitalkostnaden för hyresrätten är inbakad i hyran utan möjlighet för
avdrag i skattedeklarationen.
Jag vill att Vänsterpartiet verkar för mer rättvisa mellan olika
upplåtelseformer på bostadsmarknaden och yrkar därför
att Vänsterpariet verkar för att ta bort momsen vid nyproduktion och ombyggnad av hyresrätter.
A3 Danderyd/Täby

Bygg hyresrätter -och studentbostäder. Nu!

Var fjärde ung vuxen person mellan 18 och 32 år och nästan
varannan student bor hemma hos föräldrar. Bostadsbristen är
en viktig förklaring till ungdomens hemmaboende.
Var femte ung vuxen är orolig för att de inte ska få ett eget
boende. Nu måste kommunpolitiker, byggherrar och inte minst
vår bostadsminister ta sitt ansvar för att täcka det behov som
finns av att bygga hyresrätter till rimlig kostnad. Ansvaret vilar
tungt på stat, kommun och alla bostadspolitiska aktörer.
Forskare har visat att hyresgäster är mer rörliga på arbetsmarknaden än de som äger sin bostad. Tillgång på hyresrätterunderlättar således rörligheten på arbetsmarknaden. För
att minska arbetslösheten, inte minst ungdomsarbetslösheten,
krävs välutbildade personer. En förutsättning är då att studerande får tillgång till bostäder med rimlig hyra på de orter där
utbildning ges.
Rätten att välja är ett argument för att nu prioritera byggandet av hyresrätter. Idealet är en bostadsmarknad med blandade
upplåtelseformer.
Olika behov kräver olika bostadsformer. Så vad måste
göras?
För att snabbt få ingång byggandet av hyresrätter krävs
någon form av riktat statligt stöd.
Vi behöver ett åtgärdsprogram för en expansiv, rättvis och
stabil bostadsmarknad.
Vänsterpartiet Danderyd/Täby föreslår därför att Vänster-
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partiet skyndsamt arbetar för

att investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter införs

att miljöpremie för klimatsmart upprustning av samtliga bostäder införs
att fastighetsavgiften för hyresrätter tas bort
att skattefria underhållsfonder införs

att kommunerna upplåter mark för bostadsbyggande
A4 Enskild

Rikta investeringsstödet för miljonprogrammet till
rätt mottagare

”Vänsterpartiet vill upprusta befintligt bostadsbestånd för
dagens och framtidens behov.
Renoveringsbehovet, inte minst i miljonprogrammens
bostäder, är stort. Vi bedömer att 60 000 bostäder årligen kan
upprustas och renoveras energieffektivt med våra förslag. Vi
vill skapa förutsättningar för att landets hyresgäster ska kunna
bo i moderna, funktionella lägenheter med ökad tillgänglighet
och med låg energiförbrukning samt låga koldioxidutsläpp. Vi
vill införa ett nytt upprustningsprogram till flerfamiljshus.”(Sid
53 i vår budgetmotion i riksdagen 131001.)
Detta är helt rätt, det är det dags att satsa på en klimatsmart
upprustning av flerbostadshusen i vårt land, men det finns ett
problem. Bland ägarna till hyreshusen i de s.k. miljonprogrammet finns det aktörer som har andra ambitioner än att erbjuda
en bra bostad – de vill ha kortsiktig vinstmaximering.
När miljonprogrammet genomfördes, huvudsakligen under
perioden 1965–1974, så byggdes omkring en miljon bostäder
i vårt land. Förenklat sett handlade det om tre olika typer av
bostadsområden med olika ägandeformer. Det var ofta småhus
med äganderätt, flerbostadshus med bostadsrätt samt flerbostadshus med hyresrätt.
Inom den dåvarande allmännyttan fanns en flera decennier
lång tradition av hur bostäder skulle förvaltas på ett långsiktigt
sätt. I korthet handlade det om att hyressätta de nya bostäderna
så att hyran skulle täcka dels drift- och kapitalkostnader, men
också regelbundna mindre renoveringar ungefär var tionde år
samt större renoveringar på lite längre sikt.
Numera vet vi att det periodiska underhållet försvann i
samma takt som målet om en social bostadspolitik monterades
ned av såväl den borgerliga högern som av nyliberalt färgade
socialdemokrater.
De senaste decennierna har istället allmännyttan präglats
av hur olika kommunala majoriteter, främst borgerliga, använt
allmännyttans samlade medel avsedda för nyproduktion och
renovering till att andra ändamål. De allmännyttiga bolagen
har i korthet tömts på pengar och hyresgästerna har i praktiken
betalat dubbel kommunalskatt. Först via skattsedeln och sedan
via hyresavin.
Exempelvis så använde Norrtälje kommuns högermajoritet
redan 2002 denna möjlighet sedan de fört över Roslagsbostä-

der som ett dotterbolag till det dåvarande bolaget Kommunhus
AB. Det året så blev konsekvensen att en medelinkomsttagare
i hyresrätt fick betala en årlig kommunalskattehöjning som var
lika stor som den en inkomsttagare med 1,4 miljoner kronor i
årsinkomst fick.
Nu, mer än tio år senare, är denna hantering lagstadgad sedan
högeralliansen år 2011 drev igenom en förändrad lagstiftning
för allmännyttan. I Stockholms kommun har detta inneburit att
högeralliansen på bara de två senaste åren tömt de tre tidigare
allmännyttiga bolagen på 4.5 miljarder kronor.
Där är vi idag. Så förutom att stoppa utplundringen av de
kommunala bostadsbolagen, så måste vi anslå statliga medel
för en nödvändig och klimatsmart renovering av våra hyresrätter runt om i landet. Men då gäller det att se upp, för numera
ägs allt mera hyresrätter av en ny sorts aktörer.
När allmännyttan under 1990- och 2000-talet efter politiska beslut av olika anledningar sålde ut lägenhetsbestånd så
hamnade de oftast hos diverse varianter av riskkapitalbolag.
Gemensamt för dessa var att de tog hand om hyresintäkterna
och struntade i fastigheterna och hyresgästerna. Många minns
säkert TV-reportagen om kackerlackor i lägenheter. Numera
har de flesta av dessa bolag såsom Acta, Allokton, Glitnir, Centerplan m.fl. försvunnit.
Istället finns nu allt flera av en ny form av aktörer som vill
kopiera det sätt på vilket exempelvis Stena Fastigheter och
Akelius Fastigheter tjänat och tjänar pengar på tidigare allmännyttiga bostäder. Bolag som på senare år klivit in är exempelvis M2-gruppen, Balder, Stendörren, Victoria Park, nybildade
Gimmel samt riskkapitalisten Mikael Alhströms bolag Mitt
Alby som i somras köpte delar av Botkyrkabyggens bestånd
i Alby.
Konceptet är ganska enkelt och sker i huvudsak på tre sätt:
Individuella renoveringar. När en enstaka lägenhet blir
ledig, så renoveras den snabbt och hyrs sedan ut till ett kvadratmeterpris som ligger nära nyproduktionspris. Detta betyder att
hyresskillnaden mellan två grannar kan vara flera tusen kronor
i månaden, beroende på om lägenheten är renoverad eller ej.
Den hyresgäst som bor kvar länge, får som ”belöning” bo i en
ganska risig bostad till ganska hög hyra samtidigt som grannen betalar nästan nypris för en lägenhet i ett område som kan
ha ganska trist utemiljö, dåliga tvättstugor etcetera. Ett sådant
exempel är Akelius fastigheter i Brandbergen, Haninge.
Omvandling till bostadsrätt. Delar av det tidigare hyresbeståndet knoppas av som bostadsrätter till höga priser som
köps av desperata hyresgäster som tröttnat på privatvärden.
Resultatet blir en bostadsrättsförening med dålig ekonomi och
att ett antal hyresrätter förvandlats till bostadsrätter och kan
inte köpas av låginkomsttagare, ungdomar m.fl. Exempel på
sådana ombildningar är f.d. M2-gruppens fastigheter i Kärrtorp, Stockholm.
Billiga större renoveringar som blir dyra. Större renoveringar med hjälp av billigt byggmaterial från exempelvis Kina
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samt importerad arbetskraft med F-skattesedlar. Byggmaterialsimport sker redan idag av exempelvis Stendörren och liknade
koncept har nybildade Gimmel Fastigheter som startades i september. Med hjälp av sinrika bolagskonstruktioner och interna
debiteringar mellan olika bolag så är det inte svårt att i slutändan presentera en renoveringsnota där priset på byggmaterial
och arbetskostnaden är på samma nivå som för nyproduktion
utfört med traditionellt byggmaterial och arbetskraft med avtalsenliga löner. Betala får givetvis de boende göra i slutändan.
Dessa typer av aktörer ovan kommer givetvis att försöka hålla
sig framme när vi vunnit valet och vårt förslag om ett investeringsstöd blir en verklighet efter politiska beslut och det är ett
problem.
Vi måste därför utforma vårt stöd på ett sådant sätt att det
inte ska gå att lyfta det när det är fråga om enstaka renoveringar
av friställda lägenheter, renovering inför planerad omvandling
till bostadsrätt samt lågkostnadsrenoveringar som förvandlas
till normalprisrenoveringar.
Jag föreslår därför att kongressen beslutar

att uppdra åt partistyrelsen samt riksdagsgruppen att vårt förslag till upprustningsprogram utformas på ett sådant sätt att
regelverket gör att det inte kan nyttjas av privata kortsiktiga
vinstmaximerande ägare av hyresbostäder.
Lars Bäck, Västerpartiet Farsta
A5 Tensta Rinkeby, Enskild

Vi måste ha raka besked till våra förorter

Den senaste tidens bränder i marginaliserade områden har lett
till många reaktioner från politiker, media och experter som
verkade vara tagna på sängen. Det talas ofta om att kriminaliteten är som störst i våra förorter och ett krav om ökad polisiär
närvaro ställs av många olika aktörer i samhällsdebatten. Reinfeldt använde sig av krigisk retorik och hävdat att polisen kommer att slå ner upproret och arrestera de ”få kriminella element”
som ligger bakom bränderna. Stefan Löfven tog tillfället i akt
och pratade om framtida satsningar mot ungdomsarbetslöshet
om de vinner valet.
Vänsterpartiet var de enda som lyfte upp frågan om strukturell diskriminering som drabbar människor med invandrarbakgrund som inte inkluderas i gruppen ”vi”. De betraktas fortfarande som passiva föremål för politiska beslut och program och
inte som medspelare i samhällsbygget.
Det behövs ingen ytterligare genomgående granskningar för
att förstå hur illa ställt det är i våra förorter. En tickande bomb
av frustration som måste tas på allvar. Men också en nyvunnen
vilja till organisering och motstånd för att stå upp för förorten
mot nedskärningar, klassklyftor och statlig rasism. Det finns
unga i förorten som har tappat hoppet om en bra framtid. Bristen på möjligheter att försörja sig och skaffa bostad. I nedskärningarnas och krisens spår ser vi också hur våldet ökar. Därför
måste detta tas på allvar i vår politik och ungas delaktighet och

trygghet måste prioriteras. Vad som sker det vi ser idag är ett
resultat av klassamhället.
Alliansen agerar oansvarigt, ohederligt och orättvist när den
säljer ut allmännyttan. I praktiken lassar man över ansvaret för
att rusta upp de slitna bostäderna i förorten på de boende själva.
Ute i våra förorter finns inga vinnare med moderaternas
politik, men många av dem som drabbas hårdast av alliansens
politik.
Därför yrkar jag

att Vänsterpartiet aktivt driver på att Sverige skall ansöka om
medel ur EU:s strukturfonder för att energieffektivisera – och
därmed höja standarden i miljonprogrammet.

att Vänsterpartiet skall gå i bräschen för att skapa en socialtrygghet i form av fungerande service för alla i våra förorter
så som fungerande kollektiv trafik, tillgängliga medborgare
lokaler, fräscha och fungerande centrum, vårdcentraler och
tillgänglig myndighetsservice och att stimulera fram nya jobb.
att Vänsterpartiet satsar mer på skolan i förorterna och stoppar
nedskärningarna.

att Vänsterpartiet arbetar aktivt för att återuppleva dom nedstängda fritidsgårdarna, rusta upp till attraktiva simhallar,
idrottshallar och skapa en meningsfull tillvaro för att förebygga
den fysiska och psykiska hälsan hos förorts borna.
Zakaria Zouhir, Vänsterpartiet Enskede
A6 Enskild

Isolera alla hus

En viktig orsak till att arbetet med sänkningen av bostads-,
kontors och industribyggnaders värmeförbrukning går så långsamt och väcker så lite allmänt intresse, är att det hela verkar
så dyrt och komplicerat rent tekniskt. Men så behöver inte vara
fallet. Saken brådskar och det borde därför göras en utredning
av hur man på enklaste och billigaste sätt, inom en tidrymd av
bara några år, skulle kunna åstadkomma en rejäl minskning av
värmeförbrukningen i våra hus.
Utan att äga djupa kunskaper i ämnet byggnadsteknik, kan
jag ändå som amatör i branschen se två alldeles uppenbara
saker. Värmen stiger uppåt – alltså är det taken som ska isoleras. Skivor av tätt plastskum är lätta att bära, skära till och
klistra fast. Min slutsats är att medborgarna och företagen bör
kunna få kvittera ut rätt mängd lim och skivor till mycket lågt
subventionerat pris (i hyreshusen gratis), för att sedan själva
kunna skära till och klistra upp dem i sina tak. I flervåningshus
skall erbjudandet givetvis bara gälla dem som bor på översta
våningen. I hyreshusen skall värdet av arbetsinsatsen dras av
från hyran med ett schablonbelopp per kvm.
I industrifastigheter med stor basyta men få våningar innebär den föreslagna åtgärden att mycket stora mängder energi
sparas, relativt byggnadsvolymen.
Jag yrkar
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att kongressen ger PS med instämmande i motionens idé ger
PS till känna vad som där anförts, för vidare politisk hantering
i berörda sammanhang.
Hakon Malmborg, Bromma
A7 Enskild

Trådlös teknik skadar

Den nya IT-tekniken implementeras och byggs ut i ett explosionsartat tempo utan att några egentliga risk- eller konsekvensundersökningar görs. Trots starka varningssignaler i form av
ett mycket stort antal vetenskapligt signifikanta forskningsrapporter och talrika samstämmiga vittnesmål (både från Sverige
och utlandet) om allvarliga symptom och ohälsa, införs den
trådlösa tekniken överallt i samhället som om den vore bevisat
riskfri. Det är den inte.
Freiberguppropet, det första stora läkaruppropet (undertecknat av drygt tusen läkare) kom 2002 och några år senare
följde Bambergappellen. Båda appellerna, liksom de som
följde senare, varnar för den elektromagnetiska/radiofrekventa
strålningens följder för folkhälsan. Världshälsoorganisationen
klassificerade 2011 mobilstrålningen som möjligen cancerframkallande. Samma klass som bly och DDT. Österrikiska
läkarsällskapet publicerade 2012 riktlinjer för diagnostisering
av EMF-betingade hälsoproblem. I Sverige övervägs inte ens
om exponering för elektromagnetiska fält (EMF) kan vara en
möjlig orsak till en patients tillstånd. Antalet läkare i Sverige
som har tillräcklig kunskap om elöverkänslighet är mycket
litet. Följden har blivit att EMF-betingade symptom/tillstånd
inte förs in som sådana i journaler eller statistik och blir diagnostiserade som något annat. Samma år, 2012, publicerade
International Doctors’ Appeal ett upprop i vilket uttrycktes
ännu skarpare varningar än tidigare för den trådlösa teknikens
konsekvenser.
Det finns idag flera tusen människor i vårt land som inte
längre kan röra sig fritt i samhället på grund av funktionsnedsättningen elöverkänslighet. Vi omges av en mängd strålningskällor som det inte går att komma undan. I takt med utbyggnaden och den ökande användningen av trådlös teknik, skadas
allt fler människor. De redan drabbade (300 000 enl Socialstyrelsens miljöhälsorapport 2009) får det allt svårare att vistas
i samhället. Det handlar om att inte själva kunna införskaffa
förnödenheter som livsmedel och medicin, besöka bibliotek,
teatrar och kafeer, gå på kurser, utställningar och möten, att
inte kunna nyttja allmänna färdmedel, inte kunna hämta ut ett
postpaket eller gå till frisersalongen. Det går inte längre att
bortförklara alla de här människornas likartade symptom med
att de lider av psykiska problem, utmattningsdepression eller
att det är KBT-behandling som fattas. Också de ivrigaste förespråkarna, inklusive mobilindustrin, har övergett teorin om att
elöverkänslighet beror på psykiska tillstånd. Gemensamt för
den här gruppen människor är att symptomen/funktionsnedsättningen försvinner i miljöer där strålningen är låg.
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Miljön i bostäder, bostadsområden, i skolor och på arbetsplatser, blir allt mer strålningsintensiv. Detta medför, förutom
cancerrisken, omedelbara allvarliga hälsoeffekter som huvudvärk, hjärtrusningar, onormal trötthet, minnesproblem, ångest,
retlighet, sömnsvårigheter. Alltför många människor har redan
tvingats gå ned i arbetstid eller helt lämna sin arbetsplats och
bli arbetslösa, långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade.
Andra har tvingats fly sina bostäder eller att vistas i dem så litet
det någonsin är möjligt. Grannens trådlösa hjälpmedel/nätverk
eller mobilmaster nära bostadsområdet, blir orsak till att man
inte längre har något hem.
Bostadssituationen för ett växande antal människor blir allt
mer ohållbar. Behovet av anpassade lägenheter är akut. Lägenheter med trådburna uppkopplingar för, till exempel, bredband
och telefoni, minskar. Det betyder att inte bara bostadsmarknaden kraftigt krymper för personer med EMF-betingad funktionsnedsättning utan också att man inte får tillgång till den
moderna tekniken och dess användningsområden. Man ställs
utanför allt som enbart har eller får en trådlös lösning. Den
trådlösa tekniken medför att allt fler människor berövas möjligheten att vara delaktiga i samhället och samhällslivet liksom att ta del av samhällets tjänster, service och information.
Möjligheten att larma ambulans, brandkår och polis försvinner
för många när den fasta telefonin byts ut mot trådlös eller s.k.
fast mobiltelefoni. Detsamma gäller kontakt med myndigheter,
kommun, sjukvård, anhöriga, släkt och vänner. Isoleringen och
utanförskapet blir totala. En förutsättning för att bibehålla allas
möjlighet till kontakt med omvärlden är kabelbunden teknik.
Med fiberkabel får man en teknik som är betydligt snabbare än
den trådlösa, driftsäkrare, sekretessäkrare, billigare i underhåll
samt helt fält- och strålningsfri.
Föräldrar, barn och lärare berättar att efter införandet av
trådlösa nätverk i skolorna, har barnen drabbats av allvarliga
symptom. Symptomen är desamma oavsett skola: huvudvärk,
illamående, yrsel, retlighet, onormal trötthet, koncentrationssvårigheter, oro, glömska, sömnstörningar. Hur skall barn med
sådana symptom kunna tillgodogöra sig undervisning och få
samma möjlighet till utbildning som andra barn och ungdomar? En del elever har fått så svåra symptom när de kommit till
skolan, att de tvingats stanna hemma helt och hållet. De barn
som kunnat byta till skola utan trådlösa nätverk, har snabbt blivit symptomfria. Vill vi ge samma möjlighet till alla barn och
också vara säkra på att den nya tekniken inte skadar barnen,
måste kabelbunden teknik användas i skolor, förskolor och
dagis. Föräldranätverket för elöverkänsliga barn kan ge detaljerad information.
I miljöer med trådlösa nätverk avges höga nivåer av den av
WHO cancerklassade mikrovågsstrålningen. Bärbara datorer
omges dessutom av starka låga magnetfält. I skolmiljön finns
oftast mobil-, dect-telefoner och annan utrustning som är digital och pulsad. Ingen vet vad den totala mängden strålning som
eleverna exponeras för, uppgår till. Men det är i denna miljö
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som barnen vistas i hela dagarna under sin skoltid. Ingen forskning på hur barn påverkas av långtids- och konstant exponering
för elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning, finns att
tillgå. Europeiska miljöbyrån, Europaparlamentet och Europarådet för mänskliga rättigheter, har på grund av hälsoriskerna
uttalat starka rekommendationer att använda kabelbunden teknik i skolor och klassrum. Trots detta installeras wifi/wlan,
trådlösa datorer, trådlös telefoni, surf- och läsplattor i rasande
fart i landets skolor. Det är inte försvarbart att medverka till
införande av trådlös utrustning samtidigt som ett växande antal
elever drabbas av allvarliga symptom när de införs. Att blunda
för hälsorisker, är att svika barnen.
Den från mobilindustrin fristående forskningen har visat att
strålningen kan vara en viktig bakomliggande orsak till försämrad inlärningsförmåga, adhd och andra beteendestörningar.
Förskrivningen av lugnande medel, antidepressiva medel
och sömnmedel till barn och unga, har flerdubblats under de
senaste åren. Även om man avvisar de här forskningsresultaten utgör de en stark grund för att anta att mikrovågsstrålning
medför allvarlig ohälsa. I sådana situationer skall Miljöbalkens
försiktighetsprincip följas. Den stadgar att när vetenskaplig
forskning inte med tillräcklig säkerhet fastslår risk för skador
och olägenheter, skall nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga, hindra eller motverka negativa effekter på hälsa och
miljö. Skyldigheter att göra detta gäller inte bara konstaterade
skador och olägenheter utan också möjliga sådana. Se dr. Lena
Hedendahls sammanställning av vetenskapliga studier rörande
barn och hälsorisker med mobiler och trådlös teknik: ”Barn och
EMF”.
Miljön i sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar
har under de senaste åren blivit så strålningstät att ett stort antal
människor, av vilka många är äldre, står helt utan hälso- sjukoch tandvård. Vanliga telefoner byts ut mot trådlösa, trådlösa
nätverk installeras i lokaler och byggnader, allt fler tjänster,
rutiner och service datorseras och digitaliseras, antalet medpatienter med mobiltelefoner, laptops och surfplattor, växer
oavbrutet. Detta i en miljö som många mår så dåligt i, att man
nödgas avstå från läkarbesök/undersökningar, behandlingar
och vård; att besöka anhöriga på, till exempel, vårdinrättningar
och äldreboende, blir omöjligt för personer med EMF-betingad
ohälsa av samma skäl.
Äldre elöverkänsliga personer klarar inte av den trådlösa miljön i dagens äldreboenden. Var och hur skall dessa
människor få vård och omsorg när bostaden inte längre är en
lösning? Förflyttning till oanpassat äldreboende, skulle få katastrofala följder. De äldre människor som idag lever vildmarksliv på grund av funktionsnedsättningen elöverkänslighet, orkar
inte göra det hur länge som helst. Att utföra vård i avlägsna
trakter (med svårframkomliga vägar) i skenet av stearinljus,
utan rinnande vatten och avlopp, är inte genomförbart. Vem
hjälper den elöverkänslige mormodern i sin ensamhet långt
bortom samhället och utan alla bekvämligheter? Kort uttryckt:

FN-konventionen om funktionsnedsattas rättigheter i samhället
(giltig i Sverige sedan januari 2009) som ger alla människor,
oavsett funktionshinder, rätt till delaktighet och tillgänglighet
i samhället, måste få genomslagskraft och omsättas i praktisk
handling. Vänsterpartiets policy/beslut om bra äldrevård, skall
också gälla alla.
Övertygande och signifikanta belägg för samband mellan
EMF och skadliga hälsoeffekter har under en rad av år presenterats av den från mobilindustrin oberoende forskningen. Det
handlar inte längre om att undvika EMF för säkerhets skull.
Vi vet tillräckligt för att hävda att elektromagnetiska fält/mikrovågsstrålning är skadlig och bör minskas. Det är också vetenskapligt belagt att strålning ger skador långt under tillämpade
gränsvärden. De är baserade på påverkan under sex minuter
medan vi idag är ständigt exponerade. Elöverkänslighet kan
drabba vem som helst när som helst. Det är en miljöbetingad
funktionsnedsättning och måste förebyggas. En självklar och
permanent parameter i all samhällsplanering borde vara att alltid säkra att strålningen ligger på lägsta möjliga nivå.
En helhetsbild av den forskning som belägger sambandet
mellan EMF/radiofrekvent strålning och hälsoeffekter, finns
bl.a på www.powerwatch.org.uk, www.monanilsson.se (under
fliken forskning), www.vagbytaren.org, www.stralskyddsstiftelsen.se.
Vi anser att det finns ett politiskt ansvar för att tillräckliga
åtgärder vidtas för att människor inte skall riskera att skadas
av den totala mängden strålning i samhället. Ett sådant ansvar
finns också för dem som redan är funktionsnedsatta på grund
av strålningen. Samhällelig service och verksamheter av olika
slag måste utformas på ett sådant sätt att de inte skadar och
att även personer med EMF-betingade symptom, kan ta del av
dessa.
På grundval av det framförda föreslår vi att kongressen uppmanar partiets företrädare
I landets kommuner
att aktivt driva frågan att bostäder skall produceras som kan
nyttjas av invånare med EMF-betingad ohälsa

att aktivt driva frågan att avsätta mark i lågstrålande kommunområde för bostadsproduktion

att aktivt verka för att kabelbunden teknik används i skolor,
förskolor och dagis

att driva frågan att använda kabelburen teknik i äldreboende
för att undvika onödig exponering av äldre för EMF/mikrovågor och samtidigt möjliggöra för personer med EMF-betingad
ohälsa att leva i äldreboende
I landstingen
att aktivt driva kravet att åtgärder vidtas för att personer med
EMF-betingad funktionsnedsättning skall kunna besöka,
behandlas och vistas nödvändig tid på sjukhus och vårdinrättningar av olika slag
5
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att ta initiativet till att hjälpmedel för personer med EMF-betingad funktionsnedsättning inkluderas i landstingens utbud av
hjälpmedel

att ta initiativ till att personer med EMF-betingade symptom
skall kunna nyttja allmänna färdmedel
I riksdagen
att aktivt driva frågan att personer med av läkare styrkt
EMF-betingad ohälsa, skall beviljas bostadsanpassningsbidrag
att aktivt driva frågan att arbetsgivare skall kunna ange vad
den totala mängden strålning på arbetsplatsen uppgår till

att initiera en utredning rörande konsekvenserna för samhälle
och samhällsmedborgare när den fasta telefonin monteras ned
och ett allt större antal invånare därmed inte får kontakt med
omvärlden. Utredningen bör också titta på vilka åtgärder som
krävs för att lösa problemet
samt
att i statliga, kommunala och landstingsinstanser aktivt driva
frågan att i offentliga lokaler, byggnader och verksamheter,
använda kabelbunden teknik.
Yvonne Chan, Sollentuna
Dick Urban Vestbro, Vita Bergen
A8 Enskild

Stoppa all trådlös datateknik i skolor och förskolor

Data- och mobiltekniska utvecklingståget rusar i snälltågsfart
fram i vardag och arbetsliv såväl i allt privat umgängesliv. Riskerna oanat! I alla samtal häri finns enbart ett svar: kan vi inte
hejda så stoppa!
”Inga trådlösa datorer till barn” lyder rubriken på ledarsidan
nr 39 den 27 september 2013 i Miljömagasinet undertecknat
Roger Carlström, polis i 26 år. Han uppmanar ”till alla er som
arbetar med barn i skolor och på förskolor, alla beslutsfattare
inom skol- och förskoleverksamheten i kommunen och alla
föräldrar, skydda barnen från den trådlösa teknikens strålning!”
Barn är mycket känsligare än vuxna. Blev själv sjuk efter polisen 2007 fick nytt trådlöst mobilsystem – Rakel. Härav fick
han ganska snart sömnproblem, hudrodnad, hjärtarytmi vid
tillfällen i tjänst. Symptomen ökade snabbt tills han kollapsade. Läkarna fann aggressiv gliom-tumör i hjärnan han nu är
opererad två gånger för. Får fortsatt tydliga reaktioner av mikrovågsstrålning i synnerhet för trådlösa datanätverk. ”Denna
strålning verkar vara särskilt skadlig. Trots det har man utan
kunskap om riskerna för barn och anställda infört tekniken i
massiv skala i skolor och förskolor.” Efter han själv drabbats
har han satt sig in i frågan. ”Råder ingen tvekan om att det finns
omfattande vetenskapliga bevis för att strålningen är skadlig på
många sätt.”
”Forskningen har om och om igen visat att den skadar cellernas DNA, precis som kemikalier och att den på sikt kan
orsaka cancer.”
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”Mobilanvändning har visat öka risken för den aggressiva
hjärntumören jag drabbades av. Därför är strålningen klassad
som ‘möjligt cancerframkallande’ av WHO. Tag denna varning
om riskerna på allvar. Skulle inte riskera anseendet som polisbefäl om jag inte hade goda skäl att gå ut med denna varning.
Följ Europarådets och växande internationella experters råd
att inte använda trådlösa datanätverk och trådlöst uppkopplade
datorer i skolor och förskolor. Minimera barnens användning
av mobiltelefon. Informera dig om riskerna hos Strålskyddsstiftelsen.”
Finns på nätet. Vice ordförande Mona Nilsson har utgett
boken ”Mobiltelefonernas hälsorisker” samt ”Fakta och desinformation i det trådlösa samhället”.
Ledarsidans rubrik i Miljömagasinet nr 35 den 30 augusti
2013 undertecknat av Tore Fahlström (ordförande) och Mona
Nilsson (vice ordförande):
”Ta strålningsrisken på allvar”
”Användningen av trådlös teknik har ökat lavinartat det
senaste decenniet och det kommer hela tiden nya produkter
och tekniska lösningar. Däremot hör man nästan ingenting om
hälsoriskerna, trots trådlös teknik sänder ut mikrostrålning. Få
vet att strålningen är klassad som möjligt cancerframkallande,
att den orsakar hjärntumören och andra cancerformer.”
Vidare, barn och ungdomar använder idag mobiltelefoner
och annan trådlös teknik i en utsträckning som vida överstigen
användningen för några år sedan. Kommer därefter liknande
förra artikeln om ”utan information om riskerna med trådlös
datanätverk i skolorna att eleverna får varsin läsplatta och/eller
bärbar dator. Att barn och ungdomar dessutom exponeras passivt från ökad mängd strålning från allt fler källor, mobilmaster
som placeras nära skolor och bostäder. En växande kropp är
mer känslig för miljöpåverkan, trådlösa tekniken särskilt höga
för barn och ungdomar, förut, de inte utsatts för.
Paradoxalt nog parallellt med att allt mer forskning visar
strålningens allvarliga risker. Samtidigt är modern IT en samling fantastiska verktyg vi har svårt att avstå från. Med kunskap om riskerna kan barn och ungdomar, föräldrar, lärare och
beslutsfattare inom skolor och kommuner ges möjligheter att
använda modern informationsteknik och internet på ett säkrare
sätt. Även om nollrisk inte finns kan vi med enkla åtgärder
minska exponeringen och risken att barn och ungdomar skadas.”
Mona Nilsson har i årtionden skrivit varnings- och upplysningsartiklar i Miljömagasinet samt utgett två tidigare namngivna böcker. Nu också bildat ett nätverk i form av stiftelse där
hon är vice ordförande. Finns att söka efter på nätet. Vet ej hur
mycket stiftelsen agerat på riksdag och regering, vet däremot
att strålningsrisken är minst sagt lika svårbemästrad. Få gehör
för hos allmänhet och politiska beslutsfattare som amalgam
skadornas enorma motstånd hos utövande tandläkare, riksdag och regering varit sen 80-talet tills nu. Förbud beslutats i
Sverige ännu ej helt i EU. Fortsatt beslutsfattarna inte medger
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är HG i tandfyllningarna, vilka läcker HG, utan är vad som
utkommit i avloppen som orsakar att förbud införts, är rent
parodiskt! Personligt kan vittna att om inte i slutet av 80-talet
jag vaket följt uppkommen diskussion om amalgamskador bl.a.
då sångaren Gunnar Wiklunds för tidiga död antogs bero härpå,
börjat söka efter en av två enda som då sanerade bort HG hade
dessa rader aldrig blivit skrivna, även jag varit död sen 15-20
år. Var oerhört illa däran, läkarna inget förstod, bl.a. slutade
långa stunder andas i nattsömnen. Make fick knuffa mig vaken,
rusade puls och andning i högfrekvent topp. Fick framför TVn
enorm rodnad och svullnad i ansiktet även efter tandläkarbesök
när amalgamstoff borrats ut.
Orsak: TV-skärmens strålning påverkade metallerna i HG
till ond kedjereaktion, blev helt igensvullen i svalget på gränsen inte klara andningen. Tar upp jämförelsen då dels är alltid
enormt svårt att medge liksom i tidigare motion om kolesterolets feltolkningars alla negativa yttringar, dels att vi har gjort
felaktiga bedömningar, stora misstag, vi snarast måste tillrättalägga så inga fler nya samt de som fortsatt har amalgam-HG i
munnen skall få säkrast möjliga skyddsvärn vid utborrning etc.
Amalgam använder inga tandläkare idag, men finns många
som fortsatt har fyllningar kvar som är en stor riskfaktor att
många är ”oförklarligt” sjuka. Ty ännu förnekas enligt vad
Tandvårdsskadeförbundets ordförande Margaretha Mollius
skriver på ledarsidan i TF-bladet nr 2 2013: ”När det gäller
kvicksilverhanteringen i tandvården har den officiella inställningen alltid följt principen att förneka riskerna, lämna lugnande men felaktiga besked. Påstå att belastningen är försumbar, eftersom det rör sig om så små mängder att ingen kan bli
sjuk av det kvicksilver som löses ut i amalgam.”
Rubriken är ”Sanningskommission behövs”. (Skandal – min
syn)
Se likheterna med kolesterolet, amalgamet och strålskyddsinstitutets nekanden. Kan nämna att under årens gång har jag
tillskrivit socialministrar och partiledare i otaliga skrivningar
härom liksom förbundsstyrelsen aktivt gjort.
Slutledning: Skall vetenskapligt bevisade strålningsriskerna
särskilt med trådlösa datanät etc fortsätta installeras i skola och
förskola, utan de skyddsmöjligheter artikeln ovan aviserar?
Skall varningarna från Europarådet och mängd internationella
forskarrön fortsatt nonchaleras i rekommenderade tusenfalt
gånger lägre gränsvärden än Sveriges Strålsäkerhetsinstitut
senast i sommar förordar? Finns klart jäv inblandat från mobilindustrin enligt de artiklar i ämnet som Miljömagasinet regelbundet framför. Har både Frankrike och flertal andra länder
totalförbud, tror upp till 16-17 år, för användning av mobiltelefoner. Sveriges småbarn tillåts genom felaktiga gränsvärden
och okunskap att använda jämte läsplattor etc.
Yrkar att kongressen inser stora allvaret i ovanskrivet och
säger ja till

att kräva förbud för trådlösa nätinstallationer i förskolor, skolor och allmänna utrymmen utan de utifrån Strålskyddsstiftel-

sens angivna skyddsåtgärder för att minimera farliga riskerna
för cancer

att Sverige skall följa Europarådets rekommenderade låga
gränsvärden och förbud för all trådlös teknik för barn och uppväxande ungdomar
Ingegärd Larsson, Tomelilla
A9 Angered

Låt alla vuxna ha rätt till skolan

Det mångkulturella Sverige har tio tusentals vuxna studerande
som får studiestöd för studier på (folkhögskola eller komvux)
för att få en utbildning motsvarande svensk grundskolenivå. De
flesta är lågutbildade personer med utländsk bakgrund.
De får max 100 veckor(2 1/2 läsår) för läs- och skrivträning
och att kunna genomföra/komplettera en hel grundskoleutbildning. Veckorna räcker inte för en vuxen studerande att fortsätta
vidare med ytterligare studier och många vuxna saknar på så
sätt helt utbildning motsvarande gymnasienivå.
Efter veckorna blir slut hamnar man i den onda arbetslöshetscirkeln eller riskerar att utnyttjas brutalt i diverse osäkra
anställningar och av kriminella organisationer.
Vi yrkar:

att partiet strävar efter att antal veckor med studiestöd för lågutbildad vuxna elever (deltagare på folkhögskola eller komvux) utökas eller att rekryteringsbidrag återinförs.
att Riksdagsgruppen agerar för att genomdriva dessa förändringar i Riksdagen
A10 Enskild
Denna motion föreslår ökade statliga satsningar riktade till
grund- och gymnasieskolan samt till kommun- och folkbibliotek.
“En människa utan förstånd på rättvisa vill inte veta av
en jämlik fördelning av egendom bland medborgarna.”
“Människan är av naturen bestämd att leva för kollektivet.”
Aristoteles, 384-322 f Kr.
Utbildnings- och kultursektorn har drabbats av en lång tids
cynisk nyliberal politik, därför bör Vänsterpartiet skapa ett
motbud. Partiet kan göra det med hjälp av bl.a. sitt kulturprogram ”Kulturkompassen” och utbildningsprogrammet ”Allas
rätt till kunskap”.
En av uppgifterna måste vara att arbeta för att ökade ”tekniska” läroämnen i skolan inte sker på bekostnad av humanistiska ämnen. Kulturen har en positiv hälsoeffekt och det är
viktigt när man numera konstaterar en ökande psykisk ohälsa
bland ungdomar. Forskning visar också att kulturella aktiviteter och upplevelser ökar elevers prestationer.
Förslagen nedan ställs till Vänsterpartiets styrelse och riks7
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dagsgrupp. Beslut på riksnivå måste också aktivera partiet på
alla orter och nivåer.
Attsatserna 1 och 2 ger oss anledning att citera några synpunkter av C-G Ekerwald i hans Essäer (Carlssons 1996). Författaren skriver att en reaktionär borgerlighet i Sverige ockuperade antiken, ”den klassiska antika litteraturen har nyttjats
som ett vapen i bakåtsträvande och auktoritära syften”. Han
skriver att översättningarna ofta förvandlar etik till estetik och
rimmens skönhet blir viktigare än textens betydelse.
Antingen det skrivna är fakta numera eller inte nämner vi
dessa synpunkter därför att de visar vikten av att undervisning
och läromedel alltid är ansvarsfullt utformat. Kulturkompassen
föreslår att Skolverket ska inrätta en läromedelsmärkning à la
Svanen för undervisningsmaterial som är objektivt utformat.
(Vinjettexten är hämtad från Ekerwalds bok.)
Vi föreslår

att en nationell plan tas fram som ger ökade medel för att lyfta
undervisningen i humanistiska/estetiska ämnen i grund- och
gymnasieskolan samt i kulturskolan.

att alla skolor vid inköp av läroböcker och i utformning av
undervisningen skall tillämpa läroplanernas värdegrund.
Samma krav bör ställas på allmänna skolor och friskolor vid
inköp av läroböcker till deras bibliotek. Skolinspektion bör öka
sin kontroll över att skolornas läromedel och pedagogik stämmer med läroplanen.

att samtliga kommun- och folkbibliotek i hela landet ges ökade
statliga resurser för att kunna bli ett mångkulturellt centrum
med ett allsidigt utbud. Biblioteken ska hållas fria från inflytande av kommersiella intressen.
Bengt Andersson, Alberto Jorge, Vänsterpartiet Lundby
A11 Enskild

Förstatliga skolledaransvaret, revidera friskolereformen

Kommunernas ojämna skatteunderlag är nu som tidigare en
ytterst orätt och ojämlik grund att utgå från. Enligt skolstadgans krav på alla barns rätt till en likvärdig skolundervisning,
måste upphöra genom att åter förstatliga ansvaret så jämbördig
skolundervisning skall uppstå, kommunerna övergå till förvaltningsansvaret upprätthålla skolenheter.
Besluts redan på 2012 års kongress men har än högre nödvändighet framträtt bl.a. genom hur riskkapitalister utan insyn
och kommuners möjligheter att hindra startar friskolor med
affärsinriktad målsättning och vinstutdelningar samt utförsäljs
kommunägda skattebetalda skolenheter till lågpriser.
Liksom i bibeltexten det står att ”man kan inte tjäna två Herrar, både Gud och Mammon” så kan inte Sverige som nation
längre tillåta att dyrbart hållna skatteintäkter gått och fortsatt
rinner rakt ned i utomlandsstationerade riskkapitalistbolag vars
enda orsak att köpa upp skolenheter i Sverige är att vi som enda
land i världen har ansett denna form att hantera skattemedel är
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helt okej. Vinstutdelningar ”bara måste” ett aktiebolag få lov
att göra, ha som drivkraft!
Friskolekommiténs överenskommelse även med S och MP
ger inte minsta garanterade förändring i nuets rådande läge,
inget om förstatligande, inget om att kommunerna skall äga
rättigheterna säja nej till nya friskolor. Beslut, att överskott
skall återinvesteras att kvalitén skall vara ledstjärna upplevs
näst intill som rent hån gentemot det enorma behov att tillskjuta än mer skattemedel för säkerställa mindre klassenheter,
fler lärarutbildningsplatser med betydligt säkrare, bättre utformad möjlighet, i första hand att bedriva undervisning inte vara
administratör till skolverket och utbildningsdepartement som
färdigutbildad lärare med inför yrkesutövandets enormt stora
inverkan på framtidens behov av jämlikt som rättsinriktad god
kvalitativ undervisning, inför uppväxande släktets framtida
stora samhällsansvar krävs även betydligt högre både status
och löner inför möjlighet få de kloka personer som finns att
lockas söka sig till läraryrket, senaste 20 år genom kommunalisering och friskolereformens innehåll totalt punkterat att
uppnå.
Detta är Per Kornhalls bok ”Barnexperimentet” talande titel
på. Nästintill skandal! Finns ingen ljusning i sikte av nedgående trenden. Även högskolorna nu, högljutt protesterar mot
att dagens elever rättmätigt inte kan få den goda och kvalitativa
undervisning som tidigare fanns vid universiteten.
Måste radikala förändringar ske, även inom friskolereformens ramverk.
Bör rimlig övergångstid för inblandade affärsbolag ges att
upphöra, återsälja skolenheten till inom rimligt likartad kostnad som inköpet, samt att säkerställa att sistaårs elever inte
plötsligt tvingas byta skola bör inga former av friskolor tillåtas
utöva undervisning i svensk skola än de olika annorlunda pedagogiska riktningsformer de specialgymnasium inom musik,
gymnastik etc som fanns före friskolereformens marknadsinriktade reform att bedrivas då som nu i stiftelseform kommer
alla begåvade som mindre begåvade enligt forskning bli storvinnare på.
Med anledning av framlagda verkligheter i svensk skola
manas kongressen att djupt betänka förändringars möjligheter och uppenbara behov genom att säga ja till

att åter förstatliga huvudansvaret för Sveriges grundskola
och gymnasie, kommunerna fortsatt får förvaltningsansvar att
bedriva lokal undervisning
att återupprätta skolans, såväl lärarnas, status och lönesättningar
att minska på lärarnas administrativa arbetsuppgifter

att omgående bedriva stor kampanj till att fler intresseras bli
lärare
att öppna för att på fler orter och högskolor ge icke behöriga
certifikat
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att efterlysa skolenheter som trots problem har framgång i
skolarbeten

att eftersträva att rektor skall ha beteende-kunskap inför aktiv
ledning
att parallellt med skolan förstatligas, friskolor upphör (i nuets
form)

att jämsides härmed friskolor, som tidigare, i stiftelseform
och/eller i kooperativ, kan utövas där annorlunda pedagogisk
inriktning och/eller specialinriktningar inom musik, gymnastik, sport, ekoodling eller dylikt är grundideologin, inte vinster,
för friskolans behörighet

att fastighetsbeståndet, utsålda till aktiebolag, om kommuner
för skolverksamhet behöver återköpa bör rimligen försäljningspriset ligga som riktlinje, inte marknadsreglerade överpriser
att återgå till lokala närområdet som upptagningsomkrets för
skolenheten

att individuella skolpengen inte skall följa annorstädes än till
elever i stiftelse- och kooperativa skolenhetsformer

att huvudsyftets inriktning med ovanlagda, radikala förändringsförslag skall vara att ge varje enskild elev lika rättsmöjligheter till kvalitativ och jämställd undervisning från grundskola till högskola oavsett bostadsort, social hemvist, etnisk
tillhörighet, svenskfödd eller utlandsfödd, samt grundlägga
ett jämställt och jämlikare socialliberalt samhällssystem. All
forskning påvisar kan bli verklighet och genomslag i skolundervisning där alla begåvningsformer, kulturella olikheter möts
i gemenskap
Ingegärd Larsson, Tomelilla
A12 Enskild

Reformera samhällskunskapen, historiskt som i nutid

Utifrån vad t.ex. fem barnbarn verkar fått lära sig av skolans
undervisning i samhällskunskap verkar antingen lite ha fastnat
eller mest troliga, eleverna får inte tillräckligt klart realistiska
insikter i och om 1900-talets två världskrig på europeisk mark.
Ej heller rustas för att som medborgare i landet Sverige med
demokratisk yttrandefrihet finns demokratiskt ansvar, skyldigheter, att uppöva. Om större undervisningsutrymme getts
till ovanstående kan mycket av dagens ”självcentrering” hos
ungdomen öppnas och breddas i syn. Inga generationer före
två senaste har haft så stora materiella yttre förmåner under
uppväxtåren, rent generellt undantag finns alltid.
I grund och botten har detta gett en viss samhällsbilds-chimär, de invaggats i delvis falsk tilltro om att ”såhär ska även
våra vuxenliv fortlöpa ha i materiella tillgångar” vilket alltmer
genom klimatrapporter allt klarare påvisar nog inte är en raklagd räls för framtiden inför deras vuxenlivs levnader i globala
växthuspåverkans följder.
Alla lever vi häri kluvet, föräldragenerationen skall först
hantera att deras levnadsformer med allt högre välbeställt

materiell tillgång för oss flesta haft en oanad fördold baksida
i form av för stora uttag av jordens samlade resurser såväl klimatpåfrestning detta medfört. Efter detta börjat vinna insteg i
enskilda tankebanor skall de vi uppbåda mod att söka former
för hur bäst, minst deprimerande för dagens uppväxande generation de skall få information säkerställd om nulägets rådande
fakta-insikter att deras framtida vardagsliv inte synes kunna
framlevas i samma hjulspår, samma materiella tillväxttakt som
uppväxtårens gett i falsariets negativa tilltro i önskan ska råda.
Världs- och framtids-läget är inte lätthanterat, ser inte ljust
ut dock som barnbarn nr 2, nybliven mamma, nyss klokt uttalade ”att inte vilja se och ta in verkligheten är som när strutsen gömmer huvudet i sand”. Fotnot: Strutsen gör det inte av
samma anledning som vi utan för svalkan.
Efter allvarligt lägessamtal där jag så varsamt som möjligt
lägesrelaterat gav detta henne upplysning till ovan uttalan samt
upplevde hon blivit inspirerad att ta ännu mer fakta i delo, försöka göra sitt bästa personligt försöka att tillrättalägga, vara
delaktig i samhällsutvecklingen.
Anser att alla barn och ungdomar inombär både längtan och
förmåga att tänka nytt och framåt om de blir upplysta om läget
inser deras insats deras enskilda till kollektivt samlade kunskaper kan göra skillnad när och om de bereds chans och möjligheter härtill de då även får uppleva att de behövs i dagens och
framtidens liv- och levnadsgestalt.
Vädjar, manar och yrkar att kongressen betänker ovan, röstar ja till

att genom omgående reviderad samhällskunskap ungdomar
ges rustad tillgång i medhjälp känna de behövs, deras insatser
kan göra skillnad

att således ge alla föräldrar bästa stöd för egen som barns upplysningsbehov utan skuldkänslor bli gemensamt aktiva framstegspionjärer, variant på den miljon nybyggarpionjärer som av
dåtida katastrof- och hungernödlägen lämnade landet Sverige
för USA är bästa och enda väg att inriktas gå i läges-strategisk
medhjälp
Ingegärd Larsson, V Tomelilla
A13 Enskild

Motion om biståndsbedömningen inom den kommunala äldreomsorgen

För att få kommunal äldreomsorg måste den gamla människan genomgå en biståndsbedömning. Bedömningen bygger
på en utfrågning och ett omfattande rotande i den äldres hela
liv. Många uppfattar också biståndsbedömningen som integritetskränkande men något som man som gammal måste ta sig
igenom för att få t ex hemtjänst. Biståndsbedömningen är helt
enkelt ett ifrågasättande. Behöver den här gamla människan
verkligen detta?
För att få tillgång till hemtjänst borde det räcka med en ekonomisk utredning så att avgiften hamnar på rätt nivå efter bär9
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kraft.
Några kommuner har redan slopat biståndsbedömningen för
så kallade servicetjänster, städning, matinköp, promenader och
liknande. Slopandet har inte lett till något överutnyttjande av
hemtjänst enligt uppgift från en av kommunerna som prövat
tillvägagångssättet. Men socialstyrelsen har haft invändningar.
Det sägs strida mot socialtjänstlagen att göra så. Vi menar att
om en så självklar reform som gynnar de äldre bromsas av socialtjänstlagens bestämmelser, då är det dags att se över socialtjänstlagen.
Saken kompliceras av att resursstarka äldre som behöver
hjälp kan utnyttja Rut-avdraget och få liknande insatser som
också är skattesubventionerade. Men när det gäller Rut så är
det staten som subventionerar och när det gäller hemtjänsten
kommunen. De som utnyttjar Rut slipper biståndsbedömningen
men förutsättningen är att de har en hyfsad ekonomi som gör
att avdragen lönar sig.
Men vi menar att också övrig hemtjänst omfattande sådant
som personlig hygien och insatser av mer omsorgskaraktär
borde befrias från biståndsbedömning. Att av omständigheterna tvingas ta emot främmande personer i sitt hem, kanske
flera gånger om dagen, är inget eftersträvansvärt som kommer
att överutnyttjas i första taget. Inte heller att av omständigheterna tvingas till att ta hjälp med personlig hygien är något som
riskerar överutnyttjas.
Det är också orimligt att biståndsbedömare ska avgöra när
och om en gammal människa ska få flytta till ett äldreboende
eller ej. Många äldre vill bo kvar hemma och då ska det vara
möjligt med hjälp av bra och utökade insatser från hemtjänsten
och i förekommande fall hemsjukvården. Men när en gammal
människa själv ansöker om att få flytta till ett äldreboende är
det för att hon/han känner sig ensam, orkar inte mer, vill bli
omhändertagen, få hjälp. Det är ett stort steg att på så sätt säga
farväl av sitt gamla liv och gamla vanor. Då ska ingen biståndsbedömare å kommunens vägnar komma och säga, nej du kan
fortsätta att bo hemma med hemtjänst för det är bättre för dig.
Enda anledningen till att vägra en äldre att flytta till äldreboende får inte vara något annat än att det inte finns någon plats
ledig. Det är ett problem att kommuner inte bygger ut så att
det räcker till. Men det kan också vara så att kommunerna inte
bygger ut tillräckligt många boenden för att det blir billigare att
ta hand om gamla och skröpliga människor i hemmet med hjälp
av hemtjänst än att satsa på bra äldreboenden. I Stockholm som
vi har erfarenhet av vet vi att många äldre 90-plusare med stora
behov fått avslag på att få komma till servicehus trots att det i
skrivande stund finns mer än 200 lediga servicelägenheter.
Biståndsbedömningen inom äldreomsorgen måste tas bort,
åtminstone till mycket stora delar under förutsättningen att
det som finns kvar av systemet förändras i grunden. Dagens
biståndsbedömning är en rest från gamla fattigvården och passar inte in i dagens samhälle. För att en förändring ska bli möjlig måste socialtjänstlagen ses över. För att få tillgång till den
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kommunala äldreomsorgen borde det i princip räcka med en
ekonomisk utredning så att avgiften hamnar rätt.
Det är svårt att utan utredning beskriva exakt hur vårt förslag ska omsättas i praktiken, men det bör naturligtvis finnas
en åldersgräns där äldreomsorgen blir en självklar rättighet.
Kanske är en gräns vid 75 år lagom. Men självklart måste äldreomsorgen också finnas tillgänglig vid behov för yngre ålderspensionärer. Hur det behovet ska fastställas efter ansökan är
svårt att beskriva så här i en motion men det viktiga är att de
görs med större lyhördhet än vad som är fallet idag. Vid oro
över överutnyttjande skulle också ett tak kunna sättas för timmar inom servicetjänsterna å ena sidan och inom hemtjänst av
mer omsorgskaraktär å andra sidan. Det viktiga är att de äldre
behandlas som de rationella vuxna människor de är – trots
ålder och skavanker.
En omläggning av hela systemet skulle frigöra mer tid och
resurser så att kommunerna genom sina biståndsbedömare och
socialsekreterare kan ägna mer tid åt arbetet med den gruppen
äldre som är svåra att nå med hjälp och insatser.
Vi yrkar därför att Vänsterpartiet arbetar för

att ta fram en politik för äldreomsorgen med syfte att avskaffa
biståndshandläggningen som den fungerar idag för att stärka de
äldres rättigheter och självbestämmande
Brit Rundberg, Torun Boucher, Storstockholm
A14 Sundsvall

Motion om gode män och förvaltare

I vården av människor med till exempel förståndshandikapp,
psykisk sjukdom och demens så kommer man i kontakt med
gode män och förvaltare. Många av dessa förvaltare och gode
män arbetar ideellt utan annat intresse än att hjälpa en medmänniska.
Tyvärr finns det gode män och förvaltare som har eget
intresse i de pengar som de är satta att förvalta.
För många av de som arbetat en period inom t.ex. omsorgsverksamhet är den bilden inte främmande. Dels den goda förvaltaren som bryr sig om och värnar om vårdtagaren men tyvärr
också bilden av förvaltaren som har egna intressen i vårdtagarens pengar och därför förnekar denne ens de mest basala saker.
Dessa gode män / förvaltare är ibland anhöriga till vårdtagarna
och står som arvtagare.
Vi anser att detta inte anstår ett samhälle som värnar om de
svagaste.
Därför yrkar vi

att Vänsterpartiet skall driva frågan om att anhöriga aldrig
skall få förvalta pengar åt närstående
A15 Enskild

Förbättra folkhälsan - inför nationella hälsoundersökningar.

Klass och hälsa hänger ihop. Detta beskrivs återkommande
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i rapporter från t.ex. Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet,
t.ex. i Årsrapport 2013.
En klok sjukvårdspolitik ska sträva efter att motverka effekterna av samhällets ökande skillnader i livsvillkor för olika
medborgare.
För att minska överdödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar har
primärvården i Västerbotten sen 80-talet genomfört hälsoundersökningar på alla 40-50 och 60-åringar. Då provas blodtryck, blodfetter, blodsocker, BMI och vikt.
Viktigast i hälsoundersökningen är hälsosamtalet, där deltagaren fyller i en omfattande enkät som handlar om bl.a. relationer, alkohol, tobak och stress, och sen träffar en distriktssköterska som går igenom provsvaren och enkätsvaren.
Samtalet mynnar ut i hur den enskilde kan förbättra sin
hälsa, och vad sjukvården kan hjälpa till med. Västerbotten har
gått från att vara sämst till bland de bästa ifråga om dödlighet i
hjärtinfarkt i medelåldern.
Det rör sig om sjukdomar som i mycket större utsträckning
drabbar människor i underordnad samhällsställning, t.ex. hjärt/
kärl, stroke och diabetes.
Resultatet av detta långsiktiga arbete för att främja medborgarnas hälsa är att sjukdom och överdödlighet i flera av de stora
folksjukdomarna har kunnat minskas väsentligt. Dödsfall eller
svår ohälsa redan i 40-50 års ålder har hindrats, till glädje både
för individen och hela samhället.
Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) är ett gott exempel på hur en offentligt driven, solidariskt inriktad hälso- och
sjukvård kan göra en god insats för den enskilde medborgaren genom att arbeta hälsofrämjande. Men detta har också stor
samhällsekonomisk nytta då det dels innebär att många fler
får vara friska och kunna arbeta ända fram till pensionsdagen,
dels att sjukvårdens trängda resurser kan användas till de äldre
generationerna.
Hälsoundersökningarna är dessutom kopplade till forskning
och utveckling, vilket innebär att det ständigt pågår en anpassning av vården och hälsofrämjande insatser till hur befolknings
hälsoläge förändras.
Till skillnad från en del enklare hälsoundersökningar som
erbjuds av privata vårdgivare, kanske mest för att tjäna en
hacka på varje enskilt besök och för att fånga fler ”lönsamma
patienter” så kan en modell som Västerbottens hälsoundersökningar göra mycket mer.
Den kan bidra till att minska skillnader i ohälsa, stödja
människor att vara friska långt upp i åldrarna, öka antalet arbetade timmar i ekonomin och minska behovet av sjukvård.
Trots att det förstås är att lägga ett förslag som inkräktar på
det lokala självstyret i landsting och regioner så anser jag att
Vänsterpartiet med förebild från Västerbotten ska arbeta för att
införa Nationella Hälsoundersökningar.
Därför yrkar jag att kongressen beslutar

att Vänsterpartiet ska arbeta för att införa Nationella Hälsoundersökningar i hela landet enligt den modell som drivs i Väs-

terbotten.
Kjell Bäckman, Umeå
A16 Enskild

Motion att den eftersatta och obefintliga vården för
fästinginfektioner får förutsättningar så att bästa
vård kan ges i Sverige
Sammanfattning problemställning:
Av dom årligen 40 000 st som får fästingsjukdomar så är
över 10 000 st drabbade av borrelia, av dessa får ca 10 % långvariga och svårare handikappande problem p.g.a. för sent ställd
diagnos, co infections samt ev immunbrister. Testerna som
används i Sverige är inte tillförlitliga och visar fel i upp till 70
% av fallen,
Är man inte frisk efter 14 -21 dagars antibiotikakur så står
man helt utan vård i Sverige, och klassas som färdigbehandlad
trots att infektionen inte läkt.
P.g.a. dessa brister så söker sig tusentals årligen utomlands
för vård och får bekosta detta själva. I nästan alla Europeiska
länder så finns det borreliakliniker men då i privat regi.
Lösning:
Det behövs forskas mer och öppnas upp specialistklinik i
Sverige för fästingsjukdomar. Skulle dessa problem tas på
större allvar och medicinska kunskapen samlas på ett ställe så
att dom drabbade kan botas i större omfattning så skulle även
samhället spara enorma pengar och frigöra vårdresurser på
denna vårdkrävande grupp.
Jag yrkar

att vi verkar för att en specialistklinik öppnas där kunskap och
forskning kan samlas och leda till att dom 40 000 som drabbas
årligen av fästingsjukdomar får bästa möjliga diagnostisering
och vård.
Benny Sellberg, Västerås
A17 Enskild

Nej till tobak, är bara skräp

Det är nämligen så att i tredje världen där finns tobaksplantagerna. En familj bor där och jobbar där. Barnen får ingen skolgång för den kostar så de flesta är analfabeter där. Pappan som
jobbar där får en låg lön och han får provröka en cigarett. Han
får en till och ytterligare några till så är han i beroendet. Genom
att lönen han tjänar till familjen går till att betala skulden till
tobaksbolaget som han är skyldig. När pappan dör får sina barn
arbeta där för att försöka betala tillbaka skulden, men tobaksbolagen är så finurliga så de erbjuder barnen testa cigarett och
så är de beroende och på det sättet kommer inte de fattiga som
jobbar på plantagerna ut de lever där tills de dör.
Om mamman jobbar där och samtidigt är havande och röker,
så i de flesta fallen föder de barn med olika funktionsnedsättningar, de blir utstötta ur plantagerna och har inget jobb så att
de kan försörja familjen, de har inte gått i skola. Vad ska de
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försörja familjen med?
Så jag tycker att vi ska antingen tar bort all tobaksvaror i
våra affärer eller så måste vi höja priserna, göra tobaksbolagen
statliga, tänk så många människor i världen som omkommer
av tobak!!!!!!
Därför föreslår jag

att det införs ett krav på certifiering för tobaksförsäljning. I
denna certifiering skall bland annat och främst krävas RÄTTVISEMÄRKNING.
Emily Gunnarsson, Örgryte-Härlanda GO
A18 Enskild

Friskare befolkning ger minskade skatteutlägg

I Sverige, som nation och globalt i världen, utläggs skattemedel inom hela sjukvårds- och äldresektorn på det medicinskt
molekylära sjukvårdsområden utifrån forskningsrön femtio
år tillbaka, grundlagt mer på antagan istället för vetenskapligt
säkerställd evidens genom två forskningsgrupper stodo motstridiga i sina uttolkningar bl.a. av kolesterolet. Har tyvärr kostat både enormt stora och onödiga skatteutlägg såväl fysiska
och psykiska lidanden genom och utifrån feldiagnostiserade
behandlingar och kostråd från livsmedelsverket, dietister och
folkhälsoinstitut.
Det är kristallklart redovisat av vetenskapsjournalisten Ann
Fernholm i nyutkomna boken ”Ett sötare blod”. Alla med internet kan få i bekräftad tillgång till ”Sockerchocken” på www.
ur.se/play . Där presenterar Ann Fernholm själv i en hel timme
bokens tillkomst och innehåll på ett seminarium som kommer
finns tillgängligt för alla att studera i hela fem år! (boken finns
på Bokia för endast 187 kr fraktfritt)
Då Ann Fernholm har disputerat i molekylär biotekning,
ämnesomsättningen i kroppen, bl.a. från matintagens uppbyggnad till friskt goda eller negativt mindre goda cellbyggnader
så ställde hon sig frågande inför kostråden till bekant med diabetes. Det startade hennes kartläggning ända bort till slutet av
1800-talet via hela nittonhundratalet om hur socker, direkt som
indirekt, via stärkelse i kolhydrater ombildad till glykos samt
fruktoset i frukter påvisar en enorm fetma-epidemi-utveckling
och enormt ökad diabetes 2 vilken i Sverige enligt boken står
för 6-10% av samtagna sjukvårdskostnader som omfattar hela
9% av vårt BNP, blir 0,5-1% av hela vårt BNP som bl.a. diabetes 2 på icke vetenskaplig evidens kostar.
OBS: Kartläggningen bestod i huvudsak att redogöra för
olika forskningsrön över hela världen kring grundorsaken till
ökade hjärt/kärlsjukdomar, vilket samtaget påvisade hur i början av 1950-talet utvecklades två olika uttolkningar av kolesterolet där enbart det ”onda” LDL fettet inte det verksamt goda
HDL fettet uppmärksammats. Tolkningstilltro att höga kolesterolnivåer var ensam orsak till ökade hjärt/kärlsjukdomar
vilket den andra forskningsgruppen, rent vetenskapligt, kunde
belägga inte helt stämde men krävde större, mer kostsamma
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laboratorieprov, den ”segrande” gruppen ansåg onödig, därmed
fastställde fel kolesterolbild som i följdeffekt gav felinriktade
bedömningar, diagnoser, behandling med statiner för att ”få
ned” hela kolesterolbilden gives felriktade kostråd både från
Livsmedelsverket, Folkhälsoinstitutet, läkare, sköterskor och
dietister.
OBS: Före Ann Fernholms kartläggning finns fler modiga
läkare. Redan 1991 utkom Uffe Ravnskov med boken ”Kolesterolmyten” samt mängd vetenskapliga artiklar fram till 2010
han utgav boken ”Hur kolesterolmyten hålls vid liv”. Det är än
större påtaglig sanning om hur feltolkad forskning fört både
alla sjukvårdsutbildningar som varje enskild medborgare helt
vilseledande fel i tilltro. Finns även modiga Annicka Dahlqvist
som påvisade felriktade forskningskällor och då förlorade
läkarlegitimationen som dock senare återgavs. Är som Ann F
uttalar förståeligt svårt att inse såväl medge att hela läkarutbildningen som yrkeskåren vilat på fel grund. Personligt med
erfarenhet av amalgamskandalen synes klara likheter. Hur etablerade tandläkarsystemen inte ens nu då HG är förbjudet vill
medge och erkänna deras amalgamfyllningar varit och är rena
giftbomber.
Rakt över hela sjukvårds-skatteutlägg och samhällsbilden
måste nu den evident vetenskapliga sanningen om kolesterol-myten ges omprövande forskningsbelägg. Statskassan får
minskade skatteutlägg. Därmed politiskt har orsakat att uppmärksamma samt pådriva översyn kring Medicinska Forskningsrådet, uttalade de sig i veckan med anledning av 5:2-kostens genomslag i samhällsdebatten att lågkolhydrat- och
medelhavskost gav bättre viktnedgång än lågfettkosten på sikt
ännu inte tillräckligt säkerställt är cirkacit från radiointervju,
börjar kanske isen smälta runt K-myten?
Är ytterst brådskande att ge forskningsråd och socialstyrelsen i uppdrag, bl.a. utifrån här två namngivna böckers kartläggningar utan sneglingar på prestigeförluster eller läkemedelindustrins produktion av statiner, att omgående, sant ärligt med
vetenskaplig evidens utreda och fastslå att nuvarande felriktade
uttolkning av hur kolesterolets helhet utvecklar sjukdomar i
hjärt-kärlsystemen inte är rätt sant belagt.
Det påvisar rakt motsatta, ger ökade hjärt/kärl-fetma-sjukdomar vilket en lågkolhydrat kost inte utvecklar, ger lågfettkosten genomgående i olika forskningsrön högre av det onda
LDL-fettet och lägre av det goda HDL-fettet, långa kolhydrater, mättade som fleromättade fetter i smör och olivoljor ger
lägre LDL och högre HDL i snitt.
Utifrån behovet förändra nuvarande ökande sjukdomar och
skatteutlägg även genom föreslagna i annan motion att utbilda i
kost- och näringslära både föräldrar/vårdnadshavare från BVC
via för-, grundskola och gymnasium är det ultabrådskande att
i all utbildning en gång för alla att vi får de rätt-uttolkade forskarnas vetenskapligt evidentbaserade kunskaper rakt över hela
samhällssystemet via enskilt till kollektivt likvärdiga studiehandledningar i skol-, läkar-, sköterske-, diabetes-utbildningen
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såväl i maning till självstudier som i studiecirklar om kostintagens avgörande betydelse i förebyggande hälsomålsättning,
utvecklas över tid en sundare, friskare befolkning.
Utifrån ovan angivits om total-feltolkning av kolesterolets
inverkan på hjärt-kärlsjukdomar genom felriktade kostråd om
lågfettkost med kolhydraters omvandlade glukoser, fruktoser
etc med feltolkning att mättade fetter var farliga upphovet till
hjärt-kärlsjukdomar, nyttiga medelhavskosten, knappast varit
omnämnd.
Därför yrkas kongressen säger ja till

att lyfta hela kolesterolmyten till seriös debatt i syftemål ge
hela befolkningen chans till evidentbelagd kunskapsinsikt

att i alla sammanhang hänvisa till Ann Fernholms kartläggningar i boken ”Ett sötare blod” samt Uffe Ravnsovs bok ”Hur
kolesterolmyten hålls vid liv” såväl till Urs presentation på
internet

att motionera i riksdagen om brådskande behov av opartiskt
seriös utredning inom Medicinalråd och Socialstyrelse att rättställa inom alla berörda undervisningar, såväl från BVC, via
förskola, grundskola, gymnasiet och högskolor, utifrån likvärdiga studie-handledningar grundat på evident vetenskapliga
forskningsbelägg
att Vänsterpartiet lyfter ärendet i valrörelsen 2014 inte minst
viktigt som solidarisk rättvisefråga, såväl till minskade skatteutlägg i enorma belopp på sikt, jämte glädjas med friskare
befolkning utifrån medicinskt grundade minskade sjukdomar.
Ingegärd Larsson, Tomelilla
A19 Enskild

I steg, förstatliga regioner och landstingsverksamheter

Utifrån lika grundorsak som kommunernas ojämna skatteunderlag ger ojämna satsningar på skolans verksamheter så
är samma olikheter över landet som skatteuppbördsområden
hinder i att en likvärdig sjukinsats för enskilda individen kan
åstadkommas inom samtliga region- och landstingsverksamheter, är djupt orättfärdigt att i vår tekniskt och medicinskt långt
framskridna läkekonst i sjukvårdande omsorger skall landstingsgränser ge enskilda individen antingen senaste och bästa
omvården eller får avstå pga kostnaden härför inte inomryms i
landstingets förmåga genom färre skattekronor.
Ju högre kostnaderna skjuter i höjden för nya tekniska och
medicinska hjälpinsatser så ökar trycket på varje landstings
upptagningsområden vad gäller skatteuppbörd. Där naturligt
vore att landsting- och regionpolitiker beslutar höja skatterna
vilket ytterst sällan sker utan riktas istället orealistiska besparingar mot sjukvårdsenheterna liknande inom industrin på
30-talet, ingenjörer stod med tidur och granskade varje arbetsmoment, är ren skymf mot de anställda.
Har själv runt tio år på 60-70-talet arbetat inom akutsjukvården, vet liksom samtaget i mängd vittnesmål senaste åren

här i Skåne påtalat att inom sjukvården finns nästan inga dolda
vilostunder är alltid förr mera av omsorgsvård patienterna
behöver än mindre. Samtidigt genom datatekniken allt mer
administrativa uppgifter direktläggs på sköterskor och läkare
där förr läkarsekreterare från stenografi senare intalat ljudband
skrev ned i journalen. Enbart att återinrätta dessa viktiga tjänster, även inom poliskåren, borde ge tillbaka varje satsad skattehöjningsöre jämte hjälpa till att lösgöra tid från både läkare och
sköterskor, vidare ge underskötare utbildningsstöd att handhava assisterande uppgifter till sköterskorna, tömma bäcken,
bädda sängar, skall återanställa vårdbiträden, ägna tid åt jämte
direktvård i samtal och tid hos patienter som härav fortare kan
återfå livsmod och framtidshopp.
I orden ”fler händer i vården” kan i ovan förslag tillika många
nya tjänster och arbetsuppgifter återkomma, till inom sjukvården verkligt berättigat, återupprättat, omsorgsbehov. Alla blir
vinnare vid införan. Mindre överstressade och sjukskriven personal överlag, bättre sjukvård utövas, läkare och vårdare kan
ägna tid åt vad de utbildats till. Fler ”nygamla” arbeten i mängd
kommer uppstå med mindre arbetslöshetsersättningar etc. De
ökningar av skatter i övergång till statlig huvudansvar som kan
behövas är bästa samhällsbyggande insats att göra.
Yrkar kongressen säger ja till:

att snarast utreda hur kostnads- och organisationsläge kan
förbättra all sjukvård till jämlik omvård genom att staten blir
huvudman vilket bör ske under övergångstid rimligen runt
högst fem år
att utifrån innehållet i tidigare motion, ett förebyggande hälsaoch sjukvårdsdepartement inrättas i symbios verksamhet till
minska på nuvarande onödigt uppkomna hälso- och sjukvårdsproblem.
Ingegärd Larsson, Tomelilla
A20 Enskild

Hemlöshet är ett problem för hela samhället

Hemlöshet är ett stort problem för hela samhället.
Jag tycker att det är ett stort problem att t.ex. papperslösa
flyktingar kommer hit med hjälp av hallickar. Dessa hallickar
utsätter dessa flyktingar för stor press. De klär ut dem till tiggare för att samla in pengar till dessa hallickar.
Tänk om vi skulle bekämpa hallickarna att stoppa dem i
tullen. Oftast säger de till människor i forna Jugoslavien och
Rumänien det finns även människor som kommer från andra
länder som utnyttjas. Hallickarna säger att de ska få ett bättre
liv här i Sverige. Men de utnyttjar dessa utsatta människor för
fara i form av att inte få en bra bostad där de blir sjuka. Om
dessa människor blir sjuka kastar hallickarna ut dem då blir de
ännu mer utsatta för både hemlöshet och de kan inte vända sig
till sjukvården på grund av att de inte har ett svenskt personnummer. De kan även inte vända sig till socialen och be om
hjälp även om det finns tolkar så släpps inte in på grund av som
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jag nämnt ovan att de har inget svenskt personnummer.
Det finns även människor är i Sverige som utsätts för att
vara hemlös t.ex. om frun kastar ut mannen eller tvärtom, då
kan det hända att de inte får någon hjälp av socialen eller hela
samhället. Ofta måste de då bo på olika härbergen eller i Stadsmissionens regi. Jag tycker att vi måste arbeta mer för att alla
ska få en bra bostad där inget mögel växer och där det finns
värme och vatten.
Extra allvarligt är det att en del barn utsätts för detta då
hyresvärden kastar ut hela familjen för att föräldrarna inte
betalt hyran. Detta strider mot Barnkonventionen för i Barnkonvektionen står det att inget barn ska vara bostadslöst. (Varje
barn har rätt till skälig levnadsstandard, detta står i § 27, skälig
levnadsnivå måste anses innefatta att inte vara bostadslös.)
Därför föreslår jag

att det skall vara olagligt att vräka barn, samt

att när någon inte betalar sin hyra skall socialen alltid träda in
som betalningsansvarig (socialen skall kunna göra återkrav på
hyresgästen) och det skall inte vara tillåtet att vräka bara av
detta skäl, samt
att det skall bli lättare för socialen att tvångshyra icke uthyrda
lägenheter från hyresvärdar, för att upplåta dessa åt flyktingar.
Emily Gunnarsson, Örgryte-Härlanda
A21 Västerås

Bostadstillägg för pensionärer

Idag är det omkring 500000 förtidspensionärer som uppbär
någon form av sjukersättning.
De flesta har garantinivån om 8900 brutto och då har de i de
flesta fall även rätt till bostadstillägg för pensionärer. Bostadstillägget är utformat som så att man får 93 % av varmhyran
netto i utbetalning.
Då tar man hänsyn till värme, vatten och sophämtningskostnaden, övrigt får den enskilde stå för själv. Man får 93 % av
avgiften under 5000 i månaden och inte har andra inkomster
eller tillgångar över 100 000. Om man har det trappas bostadstillägget gradvis ner.
Nivån i bostadstillägget följer inte det allmänna hyreshöjningsläget utan höjs sporadiskt omkring var 5:e år
Vi yrkar:

att kongressen ger partistyrelsen i uppdrag att verka för nedanstående punkter
att bostadstillägget högsta hyresnivå höjs i takt med övriga
hyreshöjningarna på marknaden.
att inkomst nivån för första nedtrappningen höjs rejält.

att tillgångar eller andra motsvarigheter räknas in i en mindre
omfattning än i dag.
A22 Västerås

14

Sjuk & aktivitetsersättning

Idag är det omkring 400000–500000 individer som uppbär sjuk
och aktivitetsersättning, tidigare förtidspension. Sjuk och aktivitetsersättningen är till för dem som saknar arbetsgrundande
inkomst.
Det räknas som förlorad arbetsinkomst och är ålderspensionsgrundande. Detta gör att den inkomst man har under den
period när man uppbär sjukersättningen bidrar till lägre ålderspension, då den är så låg.
Garantinivån har under de senaste 20 åren formellt sett bara
höjts vid två tillfällen, 1994 från 7500 till 8000 och 2002 från
8000 till 8500. Den tillväxt och andra förmåner som skattekollektivet fått åtnjuta har ingen återspegling i garantinivån för de
med hel sjukersättning
Vi yrkar

att kongressen ger partistyrelsen i uppdrag att verka för nedanstående punkter
att Sjukersättningen skall bli mer följsam i höjningar som
övriga skattekollektivet får åtnjuta.
att den lägsta nivån bör höjas i samma takt som det allmänna
löneläget och att den inte bör understiga 60 % av medelinkomsten i landet, vilket är regeringens nedre gräns för fattigdom.
A23 Enskild

Ålderspensionär och Kvinna = Osynliggjord Människa?

Vilken betydelse en människa anses ha avgörs i hög grad av
kön, ras, klass, ålder.
Vänsterpartiet har en lång tradition av att värna de svagare
grupperna i samhället.
Traditionen som feministiskt parti är dock relativt kort och
bör förstärkas ytterligare.
Bakgrund till att jag skriver:
Slump, kanske, att jag själv nyss har sällat mig till ”köttberget”, citat Pär Nuder, f.d finansminister, om den baby-boom
som blev en följd av andra världskrigets slut.
Knappast slump att jag i veckan hörde radioprogrammet
”Stil” (P1). Man påstod att när kvinnan upphör att vara fertil
förvandlas hon till f.d. kvinna, i männens ögon.
I det manssamhälle som vi ännu lever i, är det inte så noga
med de äldre kvinnorna.
Respekten för den äldre människan skiljer sig mellan landsbygd och stad.
Goda erfarenheter har jag såväl från Listerlandet som
Visingsö, sämre från Sveriges 10:e största kommun, Jönköping. Men könet spelar sin egen mycket stora roll.
Det finns rika liksom mycket fattiga pensionärer i vårt land.
Genom att som världens enda (?) land straffa gamla människor
med orättvis skatt, dem vilka tjänat i hårt arbete under många
år, har faktiskt högeralliansen föringat dem såsom hel grupp.
Men jag tänker särskilt på de kvinnor med mycket låg pen-
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sion, som kanske har varit hemmafruar, stöttat sina män och
barn, blivit änkor eller frånskilda.
Skatten för ålderspensionärer behöver i dessa fall sänkas
kraftigt!
Jag yrkar därför på

att man utreder skillnaderna på ekonomin mellan äldre ensamstående män och kvinnor, för ev. åtgärder. Kanske i grupper
F. 36-40, 41-45, 46-50?

att man i kommande diskussioner om den högre pensionsåldern, beaktar att ett flertal länder härvidlag har lägre ålder för
kvinnor än för män. Slits kvinnorna ner fortare?!
Gudrun Ruhe Lindberg, Bankeryd
A24 Örebro län, Degerfors

6-timmars arbetsdag med bibehållen lön

På vänsterpartiets kongress i Uppsala 2012 beviljades motion
A36 som innebär att:
”Partistyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett strategidokument byggt de erfarenheter och den forskning som redan finns
och förvandla visionen om sex timmars arbetsdag till konkreta
politiska förslag”.
Dessutom beviljades motion S114:3 som innebar att:
”Vänsterpartiet måste ta på sig rollen att vara den drivande
och offensiva politiska kraften i denna viktiga samhällsfråga”.
Redan på kongressen i Gävle 2010 beviljades några motioner om sextimmarsdagen och en arbetsgrupp tillsattes i början
av 2011. Den tog fram ett utkast till PS i november samma år
som PS aldrig behandlade. En ny arbetsgrupp utsågs efter kongressen 2012, som vi ännu har hört något ifrån?
Det är hög tid att partiet nu börjar agera enligt tidigare kongressbeslut i denna viktiga fråga, som på sikt kan bli ett verktyg
för en rad politiska frågor såsom:
Arbetslösheten
Jämställdhet mellan könen
Den orättvisa förmögenhetsfördelningen
Ungdomsfrågorna
Familjepolitiken
Miljöfrågorna
Arbetsmiljön
Sjukvården
Skattefrågor
Den ekonomiska utvecklingen
Vi måste inse att den grundläggande orsak till arbetslösheten
beror på att det finns ett överskott på arbetskraft i förhållande
till det hur mycket arbete som det går åt för att producera de
varor och tjänster som vi anser att vi behöver.

Om hela den arbetsföra befolkningen finge möjlighet att
delta i det nödvändiga arbete, skulle vi kunna producera lika
mycket med en arbetstid på 6 timmar per dag, utan att sänka
levnadsstandarden – alltså med bibehållen lön.
Med en medveten samhällsplanering samt en aktiv utbildnings-, regional- och infrastrukturpolitik är det fullt möjligt att
införa 6-timmars dag med bibehållen lön inom en tioårsperiod.
Inom den offentliga sektorn kan man finansiera arbetstidsförkortningen med:
Kraftigt minskad arbetslöshetsersättning
Minskade kostnader för AMS
Minskad kostnad för sjukvården (mindre stressrelaterade
sjukdomar)
Minskad sjukersättning
Minskat tryck på förskolan
Minskat tryck på äldreomsorgen
Inom den privata sektorn måste vi åberopa den dramatiska
omfördelning av produktionsvärdet från lön till vinst som
skett de sista 30 åren och som påvisades i SVT-dokumentären
”Lönesänkarna” som sändes våren 2013. Med sextimmarsdagen kan det också vara möjligt att införa acceptabla former av
2-skift i en del företag, så att man kan utnyttja produktionsapparaten 12 timmar per arbetsdag istället för 8.
Vi yrkar

att Vänsterpartiet snarast redovisar vad arbetsgruppen för sextimmarsdag kommit fram till

att Vänsterpartiet tar på sig rollen att vara den drivande och
offensiva politiska kraften i denna viktiga samhällsfråga
att Vänsterpartiet anordnar konferenser, seminarier, triggar
igång debattprogram i olika media m.m.

att Vänsterpartiet lägger en riksdagsmotion om att utreda vad
en arbetstidsförkortning till sextimmar per dag med bibehållen
lön, skulle innebära för samhällsekonomin
A25 Jönköping

Återställ rätten till 27 semesterdagar i semesterlagen

Sedan 1937 har alla anställda i Sverige åtnjutit lagstadgad rätt
till semester.
Det har inneburit att den anställde kunnat återhämta sig
samt haft en möjlighet att ta hand om sina nära och kära. 1978
infördes rätten till 25 semesterdagar som vid den aktuella tidpunkten var en stor seger för det tungt arbetande kollektivet.
1991 beslutade riksdagen om alla löntagares rätt till 27 dagars
semester.
1994 ingicks en blocköverskridande överenskommelse om
en återgång till 25 dagar i en krisuppgörelse med brasklappen
om att de två semesterdagarna skulle återgäldas när det blev
bättre tider.
Nu (i skrivande stund) är det 2013 och bättre tider har kommit och gått i flera omgångar utan att Sveriges löntagare har fått
tillbaka sina utlånade semesterdagar.
15

A: ALLMÄNNA MOTIONER

Vi yrkar

att Vänsterpartiet skall verka för att Sveriges löntagare återfår
de två semesterdagarna som riksdagen beslutade om 1991.
A26 Enskild

Dyrare att anställa på korttidskontrakt

Vi vill genom den här motionen förhindra att företag godtyckligt utnyttjar arbetskraft, staplar olika otrygga anställningsformer ovanpå varandra och använder olyckliga korttidskontrakt.
Vi måste bestraffa företag som använder anställningsformer
som har negativa effekter för den enskilde och för samhället.
I högeralliansens cyniska massarbetslöshetssamhälle drar
företagen stor nytta av situationen med allt mer otrygga korttidskontrakt på arbetsmarknaden. De osäkra visstidsanställningarna har ökat kraftigt. Inom vissa branscher är de nästan
lika vanliga som fasta jobb. Arbetsgivare har stora möjligheter
att trixa med olika anställningsformer. Den nyaste anställningsformen, allmän visstidsanställning, innebär att arbetsgivaren
inte ens behöver ange något skäl för att inte tillsvidareanställa.
Många har tidsbegränsade jobb och har svårt att få en fast
anställning. Särskilt ungdomar har osäkra vikariat som gör det
svårt att till exempel hyra en lägenhet.
För att minska de osäkra anställningarna vill vi höja arbetsgivaravgiften för de företag och organisationer som har satt det
i system att utnyttja timarbeten och andra former av visstidsanställningar.
Syftet är att enligt Fransk modell motverka de senaste årens
kraftiga ökningar av prekära anställningsformer med upprepade korttidsjobb. Arbetsgivaren belönas därmed om man
istället använder sig av längre kontrakt och de tillåtna anställningsformer som vi vill premiera, medan man får en högre
kostnad om man fortsätter att använda sig av visstidsanställning. Det tror vi kommer att leda till ett ändrat beteende från
arbetsgivarnas sida.
Därför yrkar vi att Vänsterpartiet jobbar för…

att återställa högerregeringens sänkta arbetsgivaravgifter

att ytterligare höja arbetsgivaravgifterna med någon procentenhet extra för korttidskontrakt gällande upp till tre månaders
anställning.
Patrik Renfors, Emil Carlsson. Oxelösund
A27 Örebro län, Degerfors

Modernisering av den finansiella infrastrukturen

Bankerna är en del av samhällets finansiella infrastruktur.
Näringslivets, den offentliga sektorn och konsumenterna är
helt beroende av att bankernas penningflöden fungerar friktionsfritt.
De som nyttjar bankernas tjänster ges frikostiga garantier av
samhället. Bankernas verksamhet är så väsentlig att samhället
inte kan låta dem gå i konkurs.
De senaste årens upprepade kapitalistiska kriser visar gång
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på gång att systemet med privatbanker är en historisk kvarleva
som i ett modernt samhälle inte längre klarar sina självpåtagna
uppgifter. Staterna tvingas till tillfälliga eller längre förstatliganden av bankverksamheter för att säkra den finansiella infrastrukturen.
Även under rådande kriser visar privatbankssystemet
klassiska tecken på det moraliska förfall som utmärker ett
härskande skikt, som inte längre klarar av att härska. Ledningarna fortsätter tilldela sig själva astronomiska bonusar och
andra belöningssystem.
Samtidigt anser sig privatbanksystemet inte längre klara av
att ens sköta kontanthanteringen i en allt större del av landet.
Med hänvisning av ovan anförda yrkar vi

att Vänsterpartiet verkar för bankernas förstatligande.
A28 Malmö

Möjliggör verkliga sociala investeringar

Genom bland annat Malmö stads “kommission för ett socialt
hållbart Malmö” har typisk vänsterpolitik klätts i starka ekonomiska argument i form av det sociala investeringsperspektivet.
Även på många andra håll har kommunala och regionala förvaltningar börjat tillämpa denna modell.
Att samhället ska satsa på dem som behöver det mest är en
ideologisk och etisk självklarhet för Vänsterpartiet, oavsett vad
det kostar. Men genom idén om sociala investeringar blir även
de ekonomiska fördelarna tydliga.
Detta innebär en unik ny möjlighet att motivera och driva
ännu mer offensiv vänsterpolitik, inte minst för vänsterstyrda
kommuner och landsting. Tyvärr utgör budget- och bokföringstekniska regler och lagar i dagsläget hinder mot att behandla
sociala investeringar på samma sätt som fysiska investeringar.
Det sätt på vilket många förvaltningar valt att kringgå detta
är sociala investeringsfonder – konton dit delar av årets överskott avsätts för att sedan kunna äskas och användas för projekt av social investeringskaraktär. Detta innebär att medan en
fysisk investering kan tillåtas kosta en miljard är det ovanligt
att en fond vars syfte är sociala investeringar och som består av
avsättningar från tidigare överskott uppgår till mer än ett par
tiotal miljoner. För många typer av långsiktiga sociala investeringar är det ett alltför litet belopp.
Vänsterpartiet bör därför verka i riksdagen och i en eventuell koalitionsregering efter 2014 för att dessa hinder undanröjs.
Istället bör ett regelverk upprättas inom vilket sociala investeringar kan likställas med fysiska investeringar och skrivas av
över tid på samma sätt.
Mot bakgrund av det ovan anförda yrkar jag därmed

att Vänsterpartiet ska verka för att undanröja lag- och bokföringstekniska hinder som försvårar för sociala investeringar.
A29 Enskild

Motion om att styra om våra köpvanor av livsmedel.
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För att minska klimatpåverkan av vår köttkonsumtion behöver vi via skatterna styra så att folk får möjligheter att i större
omfattning äta frukt och grönt..
Priset på frukt och Grönt i Sverige är nu dyrast i hela EU, ja
det kostar 41 procent mer i Sverige än det Europeiska snittet.
Sänk momssats på frukt och grönt skulle leda till en bättre
folkhälsa samtidigt som vår klimatpåverkan skulle minska av
att andelen kött minskar på våra tallrikar.
Jag yrkar

att vi verkar för införande av sänkt moms på frukt och grönt.
Benny Sellberg, Västerås
A30 Enskild

Förstärk anställningstryggheten med bolagsskatt
efter anställningsform

Anställningstryggheten har under flera år urholkats. En av
många orsaker till detta är, att lagstiftningen har gett arbetsgivarna större möjligheter att anställa människor på tidsbegränsade anställningar. Något som pressar lönerna neråt, ökar individen och familjens otrygghet, minskar hushållens ekonomiska
möjligheter och förstärker arbetsgivarens övermakt.
Osäkra anställningar får en negativ betydelse för individers
hälsa. Enligt en rapport från TCO och LO om att osäkra anställningar sprider sig i världen, som publicerades 2013.03.13. Så
ökar osäkra anställningar risken för hjärt- och kärlsjukdomar
med femtio procent. För att hejda denna utveckling måste
något göras. En rörelse med goda anställningsformer bör ju
inte slås ut av en rörelse i samma yrke med dåliga anställningsformer. Dom ökade välfärdsbekymmer detta skapar bör
vi därför arbeta för att motverka.
Exempel 1. Det går att ta fram en tabell med 1-100% tillsvidareanställda. På rad två i denna tabell, lägger man in önskad
skattefaktor som bolagsskatten ska multipliceras med, för att
få önskad skatteuttag vid en viss andel tillsvidareanställda i en
rörelse.
Exempel 2.Bolagsskatt 22 % x 100 = 25,88 % i ny bolagsskatt. Tillsvidareanställda 85 %
Skillnaden mellan ny och gammal bolagsskatt är i detta fall
3,88%. Skillnaden på 3,88 % kan divideras med någon siffra
över eller under 1, beroende på om skattetrycket ska upp eller
ned. Vi kan ta 3,88% dividerad med 2. vi får då en ny skillnad
på 1,94% som slår ut på skattesystemet. I detta fall får vi ny
bolagsskatt på 23,94 % osv. Justering finns här efter tycke och
smak.
För att en ska kunna öka skattetrycket i önskad nivå, men
inte från början slå ut ett antal rörelser med många tidsbegränsade anställningar . Så får denna form kompletteras med ett
bolagsskattetak. T. ex. 30-45 %. Vilket jag utgår ifrån att partistyrelsen löser efter bäste förmåga.
Jag yrkar att Vänsterpartiet arbetar för:

att det i skattesystemet ska byggas in en mattematisk faktor/

komponent, som ökar skatteuttaget i verksamheten gradvis, när
procentandelen tillsvidareanställda i rörelsen sjunker. Är procentandelen mindre än 100 procent tillsvidareanställda. Så ska
den aktuella procentandel som ligger till grund vid skattesystemets införande, vara bestämmande för skattetilläggets storlek.
Svein Blikfeldt, Trollhättan
A31 Enskild

Avskaffande av kortbetalningsavgifter på säljande
kort

Förra året avskaffades kortbetalningsavgifter på konsumentsidan, men man behöll avgiften på säljaren. Det enda som kan
motivera behållandet av dessa avgifter på bankernas håll är
profitmaximering. Den slår hårt åt småföretagande och det vore
av större samhällsnytta att minska kostnaderna för dessa aktörer. Med bättre förutsättningar för småföretagen kan vi antagligen öppna upp för lite fler egna anställda och ge befintliga
större stabilitet. Givet hur ofta staten måste ge finansiellt stöd
till bankväsendet trots sina avgifter, tyder det på strukturfel hos
bankerna som måste bearbetas innan dom kan få mer utrymme
att påverka andra branschers drift och stabilitet.
Jag yrkar att kongressen beslutar

att uppdra till partistyrelsen att verka för motionens intentioner
Anders Calén Karlstad
A32 Enskild

Miljöbaserade skatteavdrag för privatpersoner

Snarare än att göra en total skatteväxling bör man införa skatteavdrag för exempelvis ökat kollektivtrafik användande och
minska köttkonsumtion. I dagsläget använder vi oss av ett
bestraffningssystem där vi höjer bensinskatt som exempel för
alla oavsett konsumtion som alienerar många mot samtliga
miljöinitiativ. Om vi implementerar ett avdragssystem där man
själv väljer hur man vill klimatkompensera och belöna individuellt baserat på detta individuella val snarare än att kollektivt
bestraffa för individuella val. Med ett skatteavdrag så presenterar vi en belöning för personens ansträngningar och möjligheten att välja hur dom gör sig förtjänta av detta. Svepande
lagstiftning är ett utmärkt sätt att reglera miljöförstöring ifrån
punktytsläppskällor, men har visat sig ineffektiva mot diffusa
källor. Ett individualiserat belöningssystem för individualiserade åtgärder framstår som lösningen och finns det något som
även den mest kritiske mot miljöåtgärder alltid letar efter så är
det att betala mindre skatt.
Jag yrkar att kongressen beslutar

att uppdra till partistyrelsen att verka för motionens intentioner
Anders Calén Karlstad
A33 Enskild

Offentlig Franchising
17
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Det är svårt och har alltid varit svårt att starta eget när man är
ung. Franchising underlättar ofta men kommer fortfarande med
många av dem samma ekonomiska krav som när man startar
något helt nytt. Offentliga näringssektorn behöver expanderas
och få en ingjutning av nytt blod. Om vi öronmärker 10% av
den offentliga näringssektorn till att finansiera gångbara affärsidéer framförda av unga företagaraspiranter. Detta skulle ge
offentliga näringssektorn en möjlighet att exandera sitt inflytande med ett finansiellt tak, så att vi undviker att riskera allt
på en häst, och ge seriösa företagaraspiranter möjligheten att
starta eget med staten som garant, förutsatt att det bolag dom
vill franchisa sig under ser det som en gångbar affärsplan.
Detta är en metod med vilken man kan expandera offentliga
näringssektorn och småföretagande bland ungdomar samtidigt
Jag yrkar att kongressen beslutar

att uppdra till partistyrelsen att verka för motionens intentioner
Anders Calén Karlstad
A34 Enskild

Motion ang onödigt stora miljöförstörande bilar!

”Nu räcker det!”
I solidaritetens tidevarv skulle jag med min dåvarande man
köpa ett radhus på Mariehem till vår växande familj uppe i
Umeå 1971. Hörnhusen var extra rymliga i längor på 4 radhus vardera. Vi fick emellertid veta att dessa, vid byggstarten i
slutet av 1960-talet, var planerade till fyrbarnsfamiljer. Så vi,
då bara tvåbarnsfamilj, nöjde oss med köp av ett mindre, men
fullt tillräckligt stort radhus. Så bra det ändå räckte när barn nr
tre föddes!
Jag har en längre tid funderat på storleken på bilarna i vårt
land.
Varför dessa överdimensionerade, bensinslukande åkdon?
Varför fortfarande så pass lika skatter på stora och små bilar?
Varför så många stadsjeepar ”suvvar” i tättbebyggda
bostadsområden?
Varför 2 st bilar per villa?
Den stora skillnaden mellan kvinnors och mäns bilstorlekar!
Jag är här medveten om skillnader i boende på landet och
boende i stan, firmabilar.
Utöver större koldioxidutsläpp såsom regel med de större
bilarna, kan ”suvvarna” med sin höjd orsaka mer trafikförseelser, åtminstone i tätort.
De försämrar avsevärt sikten för bakomliggande normalsmå
bilar.
Undantag göres givetvis för personer med någon form av
handikapp, äv. längd/vikt! Dessa kan behöva en större bil.
Jag hemställer

att Kongressen uttalar sig i riksdagen ang kraftigt höjd skatt för
stora bensindrivna bilar.

att Vänsterpartiet, ur ett feministiskt perspektiv, försöker få en
analys av skillnaderna i miljöförstörande utsläpp, i detta avse18

ende, från män resp från kvinnor.
Gudrun Ruhe Lindberg, Bankeryd
A35 Malung
Sen en tid tillbaka har tågtrafik på Västerdalsbanan, BorlängeMalung upphört och ersatts med buss. I en tid med konstaterad
höjning av temperatur där malungsområdet ligger näst högst
i landet med + 2 grader är det oförsvarbart att det inte finns
en järnväg. De prognoser som finns visar att om inte drastiska
åtgärder vidtas så kommer höjningen av temperaturen att bli
ännu större. Detta kan också innebära att snötillgången i Sälenfjällen kommer att bli minimal. Sälenfjällen räknas som norra
Europas största turistområde, vilket innebär ett kopiöst antal
resor och transporter som nu går på landsväg, med enorma
utsläpp av bl.a.koldioxid. Västerdalsbanan behövs också för
arbets- och studiependling.
Vi yrkar

att Vänsterpartiet skall verka för att gods- och persontrafik på
Västerdalsbanan skall återupptagas. För detta krävs nödvändiga reparationer, underhållsarbeten samt elektrifiering.

I planen skall också ingå en förlängning till Sälen och så
småningom till Trysil och det norska järnvägsnätet.
A36 Enskild

Lägg ner Trafikverket, återge Banverket huvudansvar för järnvägsunderhållet

Utifrån dagens radioprogram Kaliber och artikel på ledarsidan
i nr 38 20 september 2013 i Miljömagasinet är nyinrättade trafikverket både en dyr koloss på lerfötter och stor dödsrisk för
banarbetare som ökat dramatiskt. Efter runt 2010-11 då banunderhållet helt lades ut på underentreprenörer har olyckstillbud
och dödsfall ökat dramatiskt från 2-3/år till 30-40/år. Arbetskamrater till en av de senaste döda omtalade under vilken
nästan obefintlig tid innan nästa tåg kommer i snälltågsfart de
har att utföra arbetsuppgifter vilket gör de stannar kvar några
sekunder för länge och olyckan är ett faktum. Ökat antal tåg
på banorna utan avstängning förvärrar situationen. Tåg skall
komma i tid, viktigt är också avstängning, hindrar olyckor för
miljöklimatförbättring är ökning av järnvägstrafiken väsentlig
inte minst härigenom minska på lastbilstrafiken. Regeringen
trots stor mängd utlandsbaserade lastbilar utan KM-skatt sliter
ned våra vägbanor och konkurrerar ut våra inhemska lastbilsentreprenörer, absolut inte vill införa kilometerskatt på lastbilar och stöder Trafikverket regeringens strävan att höja banavgifterna kraftigt. Planerar Trafikverket dessutom nedlägga 20
lågtrafikerade järnvägar samtidigt man vill bygga EL-vägar
utifrån vare sig kapacitetsutredningen eller nationella planen
för transportsystemet 2014-2025 som beslöts av riksdagen i
december, tagit hänsyn till klimatet. Förutsätter att gods- och
persontransporter troligt ökar mer på väg än på järnväg. Förutsätter att oljan inte sinar och tror på oljepris långt under sen
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länge varit.
I förra årets kapacitetsutredning ansåg Trafikverket man
behövde 38 miljarder till att återställa järnvägsnätet, påstods
att 11 miljarder härav skulle fås genom rationaliseringar inom
verket. Som följd härav ökades anslaget med en del av det 1,7
miljarder extra om året. Entreprenörerna undrar vart pengarna
tog vägen, märktes inga ökade beställningar av järnvägsunderhåll. Tvärtom tog förra årets anslag slut redan i september,
påbörjade projekt avbröts och planerade fick ställas in. Text ut
Miljömagasinet undertecknat Hans Sternlycke, fortsätter här
valda delar utav.
Det som befarades har hänt vid hopslagningen av Banverket och Vägverket till Trafikverket att vägintressen skulle
dominera, syns i Trafikverkets utspel. Många kunniga järnvägs- och banarbetare som kunde sin bandels brister har fått
sluta när utländska underentreprenörer övertagit banverkets
tidigare betydligt säkrare tillsyn med betydligt mindre akuta
skador, inställd trafik. Är nu hårt pressade arbetstider som ökat
på olyckstillbud och ökat antal dödsfall. Trafikverket blivit en
koloss som kräver allt mera av anslagen till sin administration.
Med en total avreglering som Sverige är ensam om i EU går
allt mer resurser till att upprätthålla och kontrollera anbud. Trafikverket skriver om ökat behov av administrativ personal och
att alltmer av underhållsanslagen går till indirekta kostnader.
Skriver med Riksrevisionen ”man ännu inte hittat någon metod
mäta produktiviteten. Riksrevisionen påpekar bristande info,
dåliga rutiner för järnvägsunderhållet samt regeringens passivitet. I annan rapport att upphandlingen går mer på tro om
totalentreprenörens lönsamhet än på mätbar fakta. Redovisningen omöjliggör efterkontroller. Uppföljningen är minimal.
Entreprenörerna har stora möjligheter få tilläggsersättningar
efteråt.” Genom att allt underhållsarbete lagts ut på marknaden har Trafikverket tappat kompetens och överblick för hur
vårt järnvägsnät ser ut. Dagens gigantkoloss Trafikverket bör
läggas ner.
Slut utdrag ur Miljömagasinet.
Måste nu total omorganisation med statligt separat Banverk
återinföras därför marknadskrafterna när som i välfärden saknar huvudansvar. Huvudentreprenören skyller på deras underleverantörer. Transportstyrelsen menar de inte följer säkerhetsregler. I botten saknas närhetsansvar. Riksrevisionen skall ha
tillgång till första stegets bokföringskontroll. Kan endast upprättas om banverket återuppstår, direkt under statlig ledning för
underhållsarbetet med hänsynstagan minimera olyckstillbud
samt med tydligt uppdelade ansvarsområdes förebyggande
översiktskontroll av statligt anställda arbetsutövare att återge
trafiken säkrare spårunderhåll, färre akuta stopp, inställda tåg,
svårigheter för resenärer. Däremot bör planerade avstängningar
förhandsaviseras i förebyggande underhåll. Kommer garanterat både minska på olyckstillbud och dödsfall som på nulägets
ofta oplanerade akuta tågstoppsförseningar. Att genom nuvarande regerings både passivitet och satsningar på vägtrafiken

har öppnats för Banverkets upplösning. Bildandet av kolossen
Trafikverket samt totala avregleringar, fria marknadskrafters
övertagande av underhållet, tillika med av regeringen aviserat kraftigt höjda banavgifter just nu när miljötänkandet samt
kraftig ökning sker främst på huvudspåren både av person- och
godstrafik. Industrin anser vi har högst 4 åt på oss att tillrättalägga innan industriflyttning.
Ur samhälls- och miljösynpunkt är det djupt olyckligt att
Transportstyrelsen fått uppstå utifrån Alliansregeringens stora
mantra utförsäljning. Övertilltro på att de fria marknadskrafterna bäst och rätt skyddar och värna om att hela samhällsbyggets system därmed blir win/win.
Upprepar att all vetenskaplig forskning påvisar är endast
jämlikt samhällsbygge som alla, rik eller fattig, på sikt i balans
blir vinnare.
Hög tid lyfta att fria marknadskrafterna inte är allenarådande bästa, tvärtom ger orättfärdigt kluvet samhällsbygge där
vissa väsentliga sociala och solidariska inrättningar bl.a. inom
hela välfärdssektorn i första hand måste bedrivas i statlig och/
eller kommunal lednings regi. Landstingens ojämlika skatteunderlag gör, även de bör överföras till staten.
Måste avsluta med ytterliga från artikeln i Miljömagasinet
om vad underentreprenörskap utan ansvar ställt till det för
Sveriges järnvägar. Enligt Per Corshammar järnvägsansvarig
på Ramböll, har Trafikverkets administration ökat med 30%.
På västra och södra stambanan klarar endast en femtedel av
broarna tåg i högre hastighet. På nybyggda Botniabanan klarar bara hälften detta så uppdrag att rita har gått till billigaste
anbud utan krav på kompetens eller funktion.
Gäller lägsta bud inte bästa kvalitén häri.
Utifrån informationen i radioprogrammet Kaliber, artikeln
i Miljömagasinet jämte vad all forskning påvisar ger bästa,
mest jämlika samhällsbygge vädjas till kongressen, se verkligheten i vitögat genom att säga ja till:
att Transportstyrelsen måste upphöra i nuets form

att återinrätta liknande Banverkets tidigare statliga ansvarsformer

att allt underhåll skall ske i förebyggande syfte med planerat
tågstopp
att gods- och tågresenärer i god tid meddelas härom och om
syftemålet
att ökade transporter kräver än högre förebyggande avstängningar

att ansvaret härför säkerställt endast sker med fast statlig
arbetskraft
att nybyggnation brådskar, bör ske direkt i uppsiktskontroll av
staten
Ingegärd Larsson, Tomelilla
A37 Mörbylånga
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Revidera minerallagstiftningen

Öland har drabbats av konsekvenser, av en lag som härrör sig
från 1637, då Axel Oxenstierna införde den statliga förvaltningen av bergshantering, den så kallade Bergstaten.
Bergstaten har beviljat Gripen Oil & Gas AB undersökningstillstånd på fem olika områden på Öland, vilka tillsammans utgör ca en sjundedel av öns yta.
Det är fossilgasen i alunskifferlagret man säger sig vilja
utvinna.
Många överklaganden har skett. Bland annat av de bägge
Ölandskommunerna, Borgholms och Mörbylånga kommun,
Länsstyrelsen i Kalmar län, Naturskyddsföreningen i Kalmar
län och Ölands Vattenråd.
Dessvärre har förvaltningsrätten tillbakavisat alla överklaganden angående undersökningstillståndet som Bergstaten gett
till Gripen Oil & Gas AB.
Vid eventuell borrning efter fossilgas i den Öländska berggrunden finns risken att grundvattennivån sänks eller ändrar
flöde, vilket skulle kunna leda till torrläggning av våtmarker
eller enskilda brunnar. Till saken hör att syd – östra Öland saknar kommunalt vatten.
Att utvinna fossilgas genom ett antal djupa borrhål i Ölands
berggrund förkastas av såväl geologer som biologer, då gassuttaget skulle kunna frigöra giftiga grundämnen, som finns i
alunskifferlagret, såsom kadmium, arsenik, radon och uran.
Vid borrning i berggrunden riskerar man att förorena en livsviktig resurs, nämligen dricksvattnet.
Problemet finns på olika platser i landet. Här hos oss på
Öland handlar det om gasutvinning. Hos någon annan kan det
handla om gruvdrift i någon form. Miljökonsekvenserna är lika
tråkiga var det än inträffar. Möjligen kan man stärka Miljölagstiftningen och minska Bergstatens makt?
Vi yrkar

att Vänsterpartiet arbetar för en revidering av Minerallagstiftningen.
A38 Jönköping

Inga sår i vår jord – Sverige är inget smörgåsbord!

Problemet är nationellt, men den här motionen fokuserar även
på att rädda Vättern från förgiftning.
Vättern är idag dricksvattentäkt för ca 280,000 personer.
Detta vatten vill olika kapitalintressen förstöra för medborgarna. Gruvor, fracking och försvarsmakten är tre av de mest
akuta hoten mot sjön just nu. Detta skulle gå att stoppa om man
från politiskt håll skulle vilja det. Första och självklara steget är
att inte ge tillstånd för provborrningar (sk. prospektering), det
andra är att kraftfullt ändra minerallagstiftningen.
Dagens system tillåter att stora internationella koncerner
startar upp dotterbolag som tömmer marken på mineraler och
när det är dags att ta ansvar för konsekvenserna av sina ingrepp
går företaget i konkurs och skattebetalarna lämnas med notan
för sanering. Gruvbolagen ska betala två promille av värdet för
20

malmen till dels markägaren som får 1,5 promille och dels staten som får 0,5 promille. Under 2012 fick Svenska staten in
drygt 1,1 miljon kronor (1 139 936 kr) på alla då betalningsskyldiga gruvor i Sverige. Detta betyder att strax under 2,3
mdkr (2 279 872 000 kr) är det samlade värdet av de naturtillgångar som brutits i landet under 2012. Ser man till hur intäkten har ökat sedan avgiften infördes 2005 så är det mycket tydligt att våra naturresurser håller på att försvinna iväg till i stor
utsträckning utländska bolags fickor.
Vi yrkar

att Vänsterpartiet kraftfullt agerar för att ersättningsnivåerna i
minerallagstiftningen ändras från dagens skadligt låga nivåer
till minst 10 % i mineralersättning, där 10 % av ersättningen
ges till markägaren och 90 % till statskassan.

att minerallagstiftningen ändras så att moderbolaget får saneringsansvar i de fall bolaget med saneringsansvar går i konkurs
efter avslutat arbete.
att Vättern är att se som ett riksintresse som inte skall utnyttjas
för skadlig gruvdrift.
att ingen gruvdrift sker i natura-2000 områden.
A39 Enskild

Miljöminister, Vattenfall, Gruvdrift och Sällsynta
jordmetaller

Med anledning av händelserik miljö/klimatvecka blev miljöminister Lena Ek intervjuad i Radio P1s lördagsintervju. Där
framkom bl.a. att över 9 000 forskare och 58 000 vetenskapliga
forskningskommentarer ligger till grund för femte FN-kommissionens tusensidiga utlåtanden. Hon hoppas alla nationer
skall ta den på, liksom förra, på stort allvar. Hon menar att Sverige ligger före med sikte på att 2020 ha minst 20% fossilfritt
bränsle, 2030 30% och 2050 vara klimatneutralt. Hon medgav
att det kan bli tolkningsbart.
Ovan påvisar kraftfulla förändringsåtgärder även om en del
tillgodoräknas genom insatser i andra länder som både tillväxtexpanderar och ligger långt efter i koldioxidminskning. Genom
vår vattenkraft är det idag ännu mer viktigt än någonsin att med
alla möjliga tekniska vinningar att även tillsammans med andra
länder bli bättre på att gå före, vara spjutspets, rakt över hela
klimatfältet. Se och lära av länder som Tyskland som går före
med solceller och stängda kärnkraftverk, även om elpriset stiger även i Sverige, bör detta gå före fler flygresor än någonsin
under höstens skollov som resebyråerna rapporterat. Dock bör
grundavdraget höjas för de med låginkomster. Statens inkomst
av vattenkraften subventioneras tillbaka till de glesbygdskommuner i vilka vattenkraftsproduktionen finns. Liknande som
Norge gör framgångsrikt.
Framgick i intervjun problemen när miljöklimatfrågorna
finns utspridda på fyra olika ministrars portföljer. Inte ens Lena
Ek mäktar föra sitt partis högre miljömål i budgetdebatten!
Därför angeläget med förslaget i en av mina andra motioner att
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bilda en samverkande klimatmiljöallians såväl som att upprätta
ett mer framstegs-inriktat och orienterat framtidsdepartement.
Vattenfalls olyckliga kärnkrafts- och brunkålshärjningar i
Tyskland bör få ett avslut. I valet röstades i Hamburg nej till att
Vattenfall fortsatt skall äga elnäten! De nu verksamma kolkraftverken utsläpper varje dag mer än 32 000 ton koldioxid, mer
än sju miljoner personbilar! ”Är en skam för alla i Sverige att
Vattenfall äger några av smutsigaste kolkraftverken i EU” uttalar Emma Persson, kampanjledare för aktörer i Greenpeace
som kedjar fast sig på spåren i protest. Även att 3000 invånare
tvingas flytta vid de fem nya gruvor Vattenfall planerar starta
i Tyskland. Samtaget följd av regeringens vinstdirektiv, utan
hänsyn till miljöhållbar produktion måste all fossil elproduktion snarast gravläggas. Minskade statliga skatteintäkter bör
ersättas med miljarder ur femte jobbskatteavdraget.
Ur miljöklimathänsyn bär all gruvdrift med sig stora klimatförstörande efterverkningar! Inte minst alla nya. Rena lyckosökare vilka utan säker återställan efter några (upp till 15 år)
går i konkurs. Kommuners skattebetalare får stå för oöverstigliga reningskostnader. Tyvärr något kommunalråden självklart
inte vill medräkna i kalkylen (för och mot) att tillåta utländska företag som prospekterat vill starta gruvdrift med endast
några procent till markägarna och staten i inkomstskatt. Vänsterpartiet nu kräver upp till tio procent i skatt vilket dock bör
gå till kommunen gruvan är belägen i, inte till statskassan. Det
skall bidraga till återbefolka byarna som kan ge andra och fler
arbetstillfällen än nya gruvor.
Vart än i världen uranbrytning och oljesand sker ger de, särskilt i grundvatten och urbefolkningars vattendrag, döda floder
utan fisk, måste avbrytas.
Alla våra tekniskt nya prylar innehåller sällsynta jordmetaller vars brytning också genererar stora giftutsläpp och riskfyllda brytningar i Afrika av barn. I USA återsäljs nedlagda
gruvor till främst Kinas hårda tillväxt- och producentbehov.
Varje ny tv, mobil, dator, I-pad, läsplattor mm innehåller visserligen små, men dyrbara bitar av sällsynta jordmetaller som
i brytningen ger mycket skadliga miljöpåverkan. Inför nyomtänk. Alla, enskilt och kollektivt samlat, har stort medansvar
inför nästkommande generationer. Medverka till att minska på
efterfrågan är nyomtänk! Bör all gruvdrift i sig inte för evigt
vara framtidsbehov och oundgänglig; teknisk, byggnads- och
arbetsplatsgenererande industriutveckling på bekostnad av
olika miljöförändringar, mänsklig ohälsa!
Är ovanskrivet exempel på radikala miljöförändrande
förslag i stöd och måluppfyllan på bred front över hela samhällslinjen till hållbarare liv!
Utifrån framlagda Miljöklimat-förbättrande åtgärder manas
kongressen säga ja till:

att antaga de utmaningar FNs senaste klimatrapport ålägger
oss som övriga riksdagspartier i uppföljande förändrande klimatmiljöförslag
att hittillsvarande vinstinriktade direktiv för Vattenfalls fossila

brunkolkraftsproduktion i Tyskland måste upphöra utan statliga bolagsersättningar, de minskade skatteintäkterna kan ersättas ur femte jobbskatteavdraget
att det nu föreslagna ökade skatteuttaget på tio procent Vänsterpartiet föreslår är följdriktigt bra, men bör tillfalla kommunen där gruvan är belägen

att bredare förhandskalkyler bör ske av kommun inför ja till
prospektering som innoverat öppna gruvdrift, med efterföljande risker vid konkurser

att statlig inkomstskatt av gruvdriften bör likt i Norge fördelas
lika mellan stat och kommunen gruvan är belägen i, på sikt
hela intäkten bör kvarstanna i kommunen till återbefolka en
landsbygdsutveckling
att Vänsterpartiet på bred front i hela samfundet informerar
om miljöskadorna som brytningen av sällsynta metaller utgör
och att i alla olika tekniska produkter finns små bitar av denna
sällsynta metall
att alla bör uppmanas att minska på inköp och omsättning på
alla berörda produkter med metaller

att Vänsterpartiet väcker debatt om ovanskrivet samt om gruvdriftens framtida vara eller icke vara som grundkomponenter i
olika produkter
Ingegärd Larsson, Tomelilla
A40 Malung

Höjda anslag till skydd av skog.

Sveriges 16 miljömål som demokratiskt beslutats om i riksdagen visar sig vara svåra att nå. De två mål som ligger oerhört
illa till är “Levande skog” och “Ett rikt djur- och växtliv”. Det
visar sig att av landets 4127 rödlistade arter är 2131 skogslevande. Av dessa 2131 arter är 1782 helt knutna till skog.
För att nå de beslutade miljömålen krävs högre anslag. Men
också möjligheten att kunna erbjuda markägare ersättningsmark för de skyddsvärda skogar som har höga biologiska värden.
Sverige har, som medlem i FN, under det stora miljömötet
i Nagoya i oktober 2010 skrivit under ett internationellt avtal
om att skydda och bevara 17% av sin landareal. Dessa 17%
ska vara fördelade i ekologiskt representativa naturmiljöer och
vara av stor betydelse för biologisk mångfald.
Vi har också sedan tidigare tagit på oss ett internationellt
åtagande att stoppa utarmningen av biologisk mångfald t o m
2020.

För att nå dessa nationella och internationella miljömål
måste Vänsterpartiet verka för

att en kraftig höjning av anslagen till skydd av skog ska sjösättas. Det årliga anslaget bör ligga kring 1,5 miljarder kronor (till
skillnad mot de ca 600 miljoner som användes år 2012, regeringens) för att de nationella miljömålen skall ha en möjlighet
att kunna uppnås till år 2020.
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att 1 miljon hektar av statens egna skogsbolags innehav, Sveaskog, skall övergå till naturvårdsverket för att kunna användas
till naturvårdsändamål enbart, t ex till bytesmark vid naturreservatsärenden där markägare hellre vill ha ny skogsmark istället för pengar eller för att skapa en grön infrastruktur mellan
skyddade skogar.
A41 Enskilda

Med kärnkraften följer ansvaret att ta hand om
soporna

Med fjärde generationens kärnkraftsteknik blir det möjligt att
återvinna långlivat farligt avfall från nuvarande kärnkraftverk.
Därmed kan man radikalt minska förvaringstiden för återstående avfall, samtidigt som man producerar elektricitet.
Forskning inom området utförs bland annat på svenska universitet. Man har nu kommit så långt att tekniken kan provas i
liten skala i forskningsreaktorer. Emedan kostnaderna är relativt höga, är intresset från industrin måttligt för att finansiera
en demonstration av denna mer hållbara variant av kärnkraft.
Från ett vänsterperspektiv är det rimligt att återvinning av
industriellt avfall skall göras om detta är möjligt att utföra utan
risker för hälsa och miljö. För att visa på det senare behöver
tekniken demonstreras i liten skala.
Vi yrkar därför

att Vänsterpartiet skall arbeta för att kärnkraftsindustrin i Sverige skall åläggas att finansiera uppförandet av en forskningsanläggning där teknik för fjärde generationens kärnkraft kan
provas i praktiken.
Seppo Laine, Vänsterpartiet Gävle
Janne Wallenius, Vänsterpartiet Sigtuna
A42 Enskild

Geotermisk energi

En svag punkt i kärnkraftsdebatten är att dess förespråkare
bara känner till vindkraft som ett alternativ för att motståndarna oftast tar fram endast vindkraft som alternativ. Det finns
mycket positivt att säga om vindkraft, även en del negativt,
men vad har vi mer för alternativ?
Geotermisk energi är renare, säkrare och med prislappen
100 miljoner kronor per kraftverk så är det betydligt billigare
än en kärnreaktor. Geotermisk energi har en verkningsgrad på
40% kontra kärnkraftens 30% och är utan tvekan säkrare.
Man kan placera dem i princip var som helst och vore det
inte ett utmärkt sätt att återvinna tomma gruvor? Om vi ska se
kärnkraften bli historia måste vi presentera ett effektivare grönt
alternativ att fasa ut kärnkraften med. Jag anser att geotermisk
energi som vi helt ignorerat i Sverige än så länge är det alternativet.
Jag yrkar
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att uppdra till partistyrelsen att verka för motionens intentioner
Anders Calén, Karlstad
A43 Enskild

Förändrad strategi för samhällsförändring

Sedan årtusenden har människor jorden runt kämpat för att
överleva och förbättra sina levnadsvillkor. Genom åren har
många lyckats över förväntan medan andra misslyckats, allt av
olika orsaker. Ofta har de som lyckats, utnyttjat andras arbete
till sin egen fördel och vinning. Den utsugning och koncentration av rikedom och resurser som blivit följden av strävandena
har sedan länge nått helt oacceptabla nivåer.
De förhållandena pågår alltjämt och verkar accelerera på en
del områden.
Under de senaste 50-100 åren har dessutom ytterligare en
faktor tillkommit som förvärrar omständigheterna.
Miljöförstöring som ibland leder till farliga klimatförändringar.
Det måste vara Vänsterpartiets grundläggande uppgift att
argumentera för rättvisa förhållanden och ta ledningen i den
svenska debatten för ett verkligt hållbart samhälle, både lokalt
o globalt.
Man kan lätt konstatera att vare sej näringslivets- eller privata initiativ kan råda bot på de enorma problemen. Inte heller
har det hittills visat sej göra nån avgörande skillnad i miljöfrågan om samhället varit eller är demokratiskt eller totalitärt
organiserat.
Men det är naturligtvis en självklarhet att samhället ska vara
demokratiskt styrt. Det är en förutsättning för framgång att
samhället förbättrar och fördjupar demokratin.
Grundsynen måste vara att alla människor, såväl lokalt som
globalt sett, har jordens resurser gemensamt och att allt ska
fördelas så rättvist som möjligt. Inte heller får utnyttjandet av
resurserna leda till att livsmiljön förstörs.
Partiet måste höja sej högt över det vanliga politiska käbblet
om skattenivåer och fördelningar. Det är naturligtvis viktiga
frågor men den allt överskuggande frågan idag är hur vi ska få
bukt med det stora och orättvisa överutnyttjandet av jordklotet
och den helt oacceptabla miljöförstöring det orsakar.
Den mitteninriktning som partiet haft på senare tid, för att
vinna röster måste ifrågasättas. Det har gett ett utrymme för
missnöjespartier på högerkanten att ta presumtiva röster och
vinna oförtjänt förtroende hos bl.a. vilsna ungdomar som inte
ser annat än arbetslöshet och framtidsmisstro.
Det är inte i första hand val som ska vinnas, utan framförallt
kommun- och landstingsmedlemmars och svenska medborgares verkliga förtroende.
Det kan partiet aldrig få i nån större utsträckning genom att
delta i det vanliga, ängsliga, kattrakandet efter röster.
De nya stora framtidsfrågorna måste få genomslag precis som den tidens frågor fick när de började lyftas i slutet
på 1700talet och vidare under 1800talet då Karl Marx och
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Friedrich Engels blev frontfigurer. Det är delvis samma frågor
som fortfarande är aktuella fast i många fall befinner sej stora
delar av västvärldens människor (ofrivilligt) på den negativa
förtryckar- och miljöförstörarsidan genom vår globala och
svåröverskådliga s.k. frihandel.
Ett sätt att göra det är att långsiktigt men kraftigt höja intäkterna till det gemensamma samhällsmaskineriet. Med avsevärt
fler anställda i den gemensamma sektorn, som utför nyttiga
tjänster, skulle arbetslösheten kunna motverkas, kanske nästan
avskaffas.
Kortad arbetstid, så länge arbetskraftbrist inte uppstår, är
också en del av lösningen.
Om vi använder en avsevärt större del av våra resurser till
tjänster (t.ex. via skatter) överförs resurser från miljöförstörande materiell konsumtion till samhällsnyttig konsumtion och
vi kan frigöra viss arbetstid och gå mot 6-timmars arbetsdag.
För att nå den nivå där det globala samhället kan hålla sej
på en mänsklig och ekologiskt acceptabel nivå kan vi tvingas
till såväl olika förbud som ransonering av viktiga eller miljöförstörande resurser.
Den 20 augusti 2013 inträffade den dag då vi överskred den
gräns när jordens resurser hade förbrukats i den takt som de
återskapas.
World Overshoot Day sedan 1987
1987 -19 December, 1990-7 December, 1995- 21 November, 2000-1 November, 2005 -20 Oktober, 2007 -26 Oktober, 2008 -23 September, 2009 -25 September, 2010 -21
Augusti, 2011- 27 September, 2012- 22 Augusti, 2013 -20
Augusti.
Världsbanken uppgav vintern 2012-13 att det klimatmål på
1,5-2 graders max temperaturökning på jorden som världens
länder satt kommer att överskridas. Snarare kommer temperaturen stiga till den nivå som den hade för c:a 30 miljoner år sen,
nämligen 4 grader över utgångsnivån. Andra bedömare menar
att vi är på väg mot 5-6 graders höjning.
Senaste rapporterna från FNs klimatpanel bekräftar att
mänskliga aktiviteter ligger bakom den globala temperaturhöjningen.
Ingen tvivlar på att det i så fall kommer att bli en katastrof
för nästan allt nuvarande liv.
Vänsterpartiet bör skaffa sej ett debattövertag i frågan
genom att i försiktiga ordalag föra fram ovanstående redan
inför 2014 års val och med full kraft i debatten under våren
2015 och allt framgent.
En generös gemensam sektor är en tillgång för alla och en
rikedom för den fattige
Jag föreslår därför kongressen besluta:

att Vänsterpartiet radikalt ändrar sin politik och på ett ansvarsfullt sätt sätter miljö och resursfrågorna främst utan att därför
tumma på kraven på rättvis och riktig fördelning i samhället.

att Vänsterpartiet sätter alla sina ställningstaganden i relation
till det som kallas ekologiskt fotavtryck (enl. WWF).

Ingvar Eriksson, Degerfors
A44 Hudiksvall

Förstärk kulturens ställning

Det finns en stor brist på kunskap om betydelsen av estetiskt
skapande. Det syns i många makthavares ointresse när det gäller de konstnärliga utövarnas livsvillkor, men också i nedvärderingen av de estetiska ämnena i skolan, i kravet på att varje
aktivitet ska vara ekonomiskt ”lönsam” och i synen på kultur
som något som inte är direkt livsnödvändigt.
Det talas ofta om kulturens betydelse, men i praktiken vill
makthavare inte betala vad det kostar att ha ett rikt, fritt och
oberoende kulturliv. Kulturens roll i samhället och för samhällets utveckling är fundamental. Det är dags att lagfästa samhällets ansvar för kulturen.
I Norge är samhällets ansvar för kulturen lagfäst sedan en
tid tillbaka. Det har visat sig vara ett bra sätt att stärka kulturens ställning. Tillsammans med det norska kulturlyftet , som
innebär att en procent av den norska statsbudgeten ska tillfalla
kulturen 2014, har den nya lagen gett det norska kulturlivet ett
rejält lyft. Vi kräver att Sverige snarast följer Norges exempel.
Regeringen ska ges i uppdrag att ta fram förslag till en kulturlag.
En kulturlagsreform utan nya resurser är och förblir en halvmesyr. Den svenska kulturbudgeten har de senaste åren uppgått
till ungefär 0,8 procent av statsbudgeten. Vänsterpartiet bör
därför utfärda ett kulturlöfte som innebär att kultursektorn årligen tillförs minst 1% av statsbudgeten. Enprocentsmålet bör
vara uppfyllt senast 2018.
Vi föreslår

att Vänsterpartiet utfärdar ett kulturlöfte som innebär lagfäst
kulturpolitik samt förstärkning av kulturens ställning genom
att minst en procent av statsbudgeten ska gå till kultursektorn.
att detta löfte ska synas i partiets valrörelse 2014.
A45 Bromma

Kulturlag och höjda kulturanslag

Det finns en stor brist på kunskap om betydelsen av estetiskt
skapande. Det syns i många makthavares ointresse när det gäller de konstnärliga utövarnas livsvillkor, men också i nedvärderingen av de estetiska ämnena i skolan, i kravet på att varje
aktivitet ska vara ekonomiskt ”lönsam” och i synen på kultur
som något som inte är direkt livsnödvändigt.
Kultur är direkt livsnödvändigt! Det talas ofta om kulturens
betydelse, men i praktiken vill makthavare inte betala vad det
kostar att ha ett rikt, fritt och oberoende kulturliv. Kulturens
roll i samhället och för samhällets utveckling är fundamental.
Det är dags att lagfästa samhällets ansvar för kulturen.
I Norge är samhällets ansvar för kulturen lagfäst sedan en
tid tillbaka. Det har visat sig vara ett bra sätt att stärka kulturens ställning. Tillsammans med det norska kulturlyftet – som
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innebär att en procent av den norska statsbudgeten ska tillfalla
kulturen 2014 – har den nya lagen gett det norska kulturlivet ett
riktigt lyft. Vi kräver att Sverige snarast följer Norges exempel.
Regeringen ska ges i uppdrag att ta fram förslag till en kulturlag.
En kulturlagsreform utan nya resurser är och förblir en halvmesyr. Den svenska kulturbudgeten har de senaste åren uppgått
till ungefär 0,8 procent av statsbudgeten. Vänsterpartiet bör
därför utfärda ett kulturlöfte som innebär att kultursektorn årligen tillförs minst 1% av statsbudgeten. Enprocentsmålet bör
vara uppfyllt senast 2018.
Vi yrkar

att Vänsterpartiet utfärdar ett kulturlöfte som innebär lagfäst
kulturpolitik samt förstärkning av kulturens ställning genom att
en procent av statsbudgeten ska gå till kultursektorn

att kulturlöftet ska framträda klart och tydligt i partiets valrörelse 2014.
A46 Enskild

Kulturlag och höjda kulturanslag

Det finns en stor brist på kunskap om betydelsen av estetiskt
och konstnärligt skapande. Det syns i många makthavares ointresse när det gäller de konstnärliga utövarnas livsvillkor, men
också i nedvärderingen av de estetiska ämnena i skolan, i kravet på att varje aktivitet ska vara ekonomiskt ”lönsam” och i
synen på kultur som något som inte är direkt livsnödvändigt.
Kultur är direkt livsnödvändigt! Det talas ofta om kulturens
betydelse, men i praktiken vill makthavare inte betala vad det
kostar att ha ett rikt, fritt och oberoende kulturliv. Kulturens
roll i samhället och för samhällets utveckling är fundamental.
Det är dags att lagfästa samhällets ansvar för kulturen.
I Norge är samhällets ansvar för kulturen lagfäst sedan en
tid tillbaka. Det har visat sig vara ett bra sätt att stärka kulturens ställning. Tillsammans med det norska kulturlyftet – som
innebär att en procent av den norska statsbudgeten ska tillfalla
kulturen 2014 – har den nya lagen gett det norska kulturlivet ett
riktigt lyft. Vi kräver att Sverige snarast följer Norges exempel.
Regeringen ska ges i uppdrag att ta fram förslag till en kulturlag.
En kulturlagsreform utan nya resurser är och förblir en halvmesyr. Den svenska kulturbudgeten har de senaste åren uppgått
till ungefär 0,8 procent av statsbudgeten. Vänsterpartiet bör
därför utfärda ett kulturlöfte som innebär att kultursektorn årligen tillförs minst 1% av statsbudgeten. Enprocentsmålet bör
vara uppfyllt senast 2018.
Vi yrkar

att Vänsterpartiet utfärdar ett kulturlöfte som innebär lagfäst
kulturpolitik samt förstärkning av kulturens ställning genom att
under mandatperioden uppnå att minst en procent av statsbudgeten ska gå till kultursektorn
att detta löfte infogas i Vänsterpartiets kongressuttalande 2014.
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Heinz Spira, Vita Bergen, Storstockholm, Ann Mari Engel,
Vita Bergen, Storstockholm, Dror Feiler, Vita Bergen, Storstockholm, Jonas Lundgren, Hässelby-Vällingby, Storstockholm, Britt- Louise Tillbom, Vita Bergen, Storstockholm, Jan
Tiselius, Vita Bergen, Storstockholm, Eva-Lena Lundberg,
Birka-Vasa, Storstockholm, Love Butenas, Vantör, Storstockholm, Rosa Lundmark, Vantör, Storstockholm, Hans Arvidsson, Västra Södermalm, Storstockholm, Mårten Andersson,
Västra Södermalm, Daniel Sestrajcic, Malmö, Dan Lidström,
Vantör, Storstockhom
A47 Upplands Bro

Kulturlag

I Norge finns det sedan en tid en lag som sätter samhällets
ansvar för kulturen på pränt. Detta har visat sig vara ett bra
sätt att stärka kulturens ställning. Vi anser att Sverige ska följa
Norges exempel när det gäller kulturlag. Regeringen ska ges i
uppdrag att ta fram förslag på en sådan lag.
En kulturreform utan nya resurser är naturligtvis verkningslös. Den svenska kulturbudgeten har de senaste åren uppgått
till omkring 0,8 procent av statsbudgeten. Det bör höjas till 1
procent.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet i
Upplands-Bro

att Vänsterpartiet i Riksdagen verkar för en kulturlag av norsk
modell

att Vänsterpartiet skall verka för att minst en procent av statsbudgeten går till kultursektorn varje år
A48 Enskild

Denna motion föreslår ökade statliga satsningar riktade till kultursektorn.

Kultur har allmänt en positiv hälsoeffekt. Detta är viktigt att
hålla i minnet inte minst när man numera konstaterar ökad psykisk ohälsa bland ungdomar. Kultur utvecklar också självständigt tänkande och forskning visar att ökade kulturella aktiviteter och upplevelser ökar elevers prestationer
Staten bör ha ett ökat finansieringsansvar för kulturen i hela
landet. Detta är en del av en nödvändig omfördelning av samhälles resurser efter nyliberalismens demonteringspolitik.
Förslagen nedan, som är påverkade av partiets kulturprogram ”Kulturkompassen” ställs till Vänsterpartiets styrelse och
riksdagsgrupp. Beslut på riksnivå måste också aktivera partiet
på alla orter och nivåer.
Attsats 1 och 2: En avsikt bör vara att motverka skador av att
neddragningar skett som drabbar både fast anställda och frilansande kulturarbetare. På sikt bör målet också vara att enprocentregeln gäller även vid större privata byggnationer.
Attsats 3: Fildelning av skyddat material med musik, text
och bild ger en positiv spridning av kultur men innebär oftast
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minskade inkomster för kulturarbetare. Därför behöver ett nytt
system för ersättningar till utövande konstnärer utarbetas.
Attsats 4: Även inkomsterna för avgiftsbelagd digital distribution går huvudsakligen förbi de konstnärliga utövarna.
Därför behöver tillkomsten av artistägda bolag och alternativa
distributionskanaler främjas. Ett alternativ till dagens kommersiell dominans skulle innebära en stimulerande möjlighet för
ny konstnärlig kreativitet.
På sikt bör Vänsterpartiet verka för att digitala bibliotek för
konst, dans, teater, film och musik upprättas med en lämplig
biblioteksersättning.
Fysisk distribution av musik (CD) är hårt styrd med fördyrande och utslagning som följd. Där finns mycket att lära av
bokdistributionens billigare och enklare ”Bokrondellen”.
Vi föreslår

att satsningar sker för att skapa fler och tryggare uppgifter för
kulturarbetare. Därför bör Vänsterpartiet arbeta för att statliga
medel till kultur ökar med 30 % under en femårsperiod.

att enprocentregeln för satsningar på konst för offentliga byggnationer görs bindande i plan- och bygglagen för både kommersiella och offentliga byggherrar.
att ett system skapas för att ersätta minskade inkomster till
konstnärliga utövare p.gr. av fildelning.
att tillkomsten av artistägda bolag och alternativa kanaler för
fysisk och digital distribution främjas.
Bengt Andersson, Alberto Jorge, Vänsterpartiet Lundby
A49 Enskilda

Stöd graffitikonsten

Runt om i Sverige arbetar myndigheter med att motarbeta graffiti. Det talas ofta om behovet av fristående konst och kultur,
om vikten av samhällskritik i kulturen. Ofta slår Sverige sig
för bröstet och kritiserar andra länder där konstnärer utsätts
för politisk förföljelse. Samtidigt arbetar dock svenska myndigheter med samma typ av politiskt förtryck av graffiti och
gatukonst. Bara de senaste åren har Stockholm Stad vid ett flertal tillfällen försökt stoppa olika evenemang enbart för att de
innehåller graffiti. Staden har stoppat annonser, utövat påtryckningar på arrangörer för att få dem att ställa in evenemang, baktalat evenemang i media och till och med utan grund skickat
räkning på saneringskostnader för skadegörelse till arrangörer.
Allt för att med politiska medel stoppa ett visst kulturellt
uttryck.
Det är viktigt för oss socialister att visa att vi inte tolererar
någon form av censur, vare sig från stat, polis eller annan myndighet och att vi inte tolererar någon form av sämre behandling
av en kulturform bara för att dess utövare oftast är arbetarbarn.
Det är samtidigt viktigt att vi upprättar lagliga alternativ att
utöva graffiti-konst. En öppen vägg är aldrig en brottspreventiv åtgärd, utan en kultursatsaning. Men det har visat sig att
skadegörelsen har minskat i kommuner med lagliga alternativ.

Exempelvis sjönk skadegörelsen med 51 procent i Västerås
efter att en öppen vägg inrättats.
Hos Vänsterpartiet saknas en central hållning i fråga om graffiti. Olika kommuner har olika inställning. I riksdagsmotionen
omnämns graffiti enbart i förbifarten tillsammans med databaserad konst och i Vänsterpartiets kulturprogram omnämns
graffiti enbart en gång i ett 63 sidor långt dokument. Graffiti är
alltså en negligerad konstform även hos Vänsterpartiet.
Därför föreslås kongressen besluta:

att Vänsterpartiet arbetar för att de så kallade nolltoleranser
som finns runt om i Sverige ska upphävas

att Vänsterpartiet arbetar för att det ska finnas lagliga möjligheter att utöva graffiti på offentligt ägda väggar

att Vänsterpartiet inrättar en central toleranspolicy där man
arbetar för att ge all konst samma möjlighet att existera, oavsett
estetiskt uttryck.
Mathias Leveborn Västra Södermalm, Ann-Mari Engel Vita
bergen
A50 Enskild

Vidga fristadsbegreppet

Överallt i världen förföljs kulturskapare på grund av sin konst,
musik, sina teckningar eller texter.
I dag finns sju fristäder för förföljda författare i Sverige.
Samtidigt utreder flera kommuner möjligheten att bli fristad,
men också om de i så fall även kan ta emot bildkonstnärer och
musiker. Detta är mycket bra. Det är viktigt att slå fast att ett
konstnärligt uttryck inte är viktigare än ett annat. Behovet av
fristad är lika verkligt om du målar eller komponerar musik
som om du skriver. Ta rapparna i den arabiska våren eller den
ryska punkgruppen Pussy Riot. Få skulle ifrågasätta deras
regimkritik, rätt till yttrandefrihet eller behov av fristad. Ändå
saknas i dag skydd för deras kulturella uttryckssätt.
Nätverket för fristäder representerar en stor del av Sveriges
yrkesverksamma konstnärer och kulturarbetare och de uppmanar kommuner runt om i Sverige att bredda fristadsbegreppet
att även innefatta andra kulturkapare än författare.
Idag arbetar Vänsterpartiet inte för en breddning av fristadsbegreppet.
Därför föreslås kongressen beslutar

att Vänsterpartiet arbetar för att fristadsbegreppet även ska
innefatta bildkonstnärer, scenkonstnärer, musiker och andra
kulturskapare.

att Kommuner med Vänsterpartiet i majoritet tar initiativ för
att bli fristäder
Mathias Leveborn Västra Södermalm, Ann-Mari Engel Vita
bergen
A51 Enskild

Förstå samtiden
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Vänsterpartiet består av människor som ser det grundläggande
mönstret av förtryckare och förtryckta i det moderna industrioch tjänstesamhället. Arbete och kapital utgör i vår samhällsyn
de två planhalvorna på matchens grundritning. Arbetet skall
segra en dag och produktionslivet bli demokratiskt uppbyggt.
Partiet missar ibland väljargrupper som i huvudsak delar
socialismens samhälls- och demokratisyn, mer eller mindre medvetet. Jag vill med denna motion ta upp den grupp
människor som arbetar ideellt med arbetets historia. De är i
stor utsträckning organiserade i ArbetSam, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.
Jag hör själv till den gruppen i det att jag ägnat de senaste
25 åren åt ett maritimt byggnadsminne på (minst) heltid. Mitt
kulturminne (en stiftelse med stödförening) är ett av omkring
400 objekt som vårdas av ideella krafter med största möjliga
hänsyn tagen till objektets kulturhistoriska värde. Grundtanken
är att åskådliggöra äldre tiders arbetsliv.
Jag vet inte mycket om den politiska inställningen bland
mina kamrater i denna folkrörelse. Jag kan tänka mig att den
har ungefär samma fördelning på höger-vänsterskalan som väljarkåren i stort. Men jag vet en sak som förenar oss alla – sorgen efter ett nu försvunnet arbetsliv, med dess gemenskaper,
dess teknologi, dess ljud, dofter och färger. Vi vill rädda de
sista resterna och försöka få det att fungera. Det är roligt att se
de gamla grejerna rotera och gnissla. Det är intressant att följa
människornas kamp för sitt värde och få uppleva den fysiska
miljö där kampen stod. Läsa om patrons stora besvikelse när
mönsterbrukets arbetare bildade en fackförening. Han som
hade ordnat det så bra!
Vi som jobbar med arbetslivsmuseerna finns ofta i landsorten och på landsbygden. Vi ger mycket till vår livsmiljö, av vår
tro på framtiden för bygden, av vår känsla för besöksnäringens
möjligheter, av vår aktiva kamp mot den bitterhet som lätt sprider sig i den galopperande urbaniseringens tid. Vi blir därmed
– var vi än står politiskt – en verksam kraft mot den blåbruna
våg som hotar ställa land mot stad, folk mot elit, invandrare
mot “svensk”.
Vi som jobbar med arbetslivsmuseerna har många gånger
blivit utsorterade ur det arbetsliv som numera bara kallar elitförmågorna till sina köttgrytor. Är man lite dyslektisk, lite
långsam, lite speciell, lite olönsam så åker man ut bara. Men
man måste göra nånting med sina händer, med sitt intellekt,
med sin fantasi. Gänget kring ett arbetslivsmuseum är många
gånger räddningen.
Vi som jobbar med arbetslivsmuseerna behöver ekonomiskt stöd för verksamheten. Ibland räcker lokala bidrag,
ideellt arbete och inträdesavgifter långt. Men många gånger
är ett arbetslivsmuseum beroende av större bidrag. Särskilt
gäller detta vid stora investeringar. Den stora trätunneln som
leder vattnet från järnverkets damm till vattenhjulet som driver stångjärnshammaren, den kräver många timmars arbete av
kvalificerad arbetskraft – ingenting för glada amatörer en kväll
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i veckan! Statarmuseets tak kanske måste läggas om, tvätterimuseets källare isoleras. Den banvall som ska bära museijärnvägens gamla lok och vagnar kostar kanske flera miljoner att
bygga. Det fartygsskrov som är själva basen för ett museifartyg
behöver kanske få ny förstäv eller köl för att få fortsätta köra,
ett stort och kostnadskrävande arbete.
Det bör vara en självklarhet för ett arbetarparti att aktivt
verka för att stödet till arvbetslivsmuseerna höjs. För närvarande uppgår det till 6 mkr per år.
Med hänvisning till det anförda yrkar jag

att partikongressen ger riksdagsgruppen i uppdrag att verka för
en fördubbling av det statliga stödet till arbetslivsmuseer.
Hakon Malmborg, Bromma
A52 Botkyrka

Rösträtt vid 16 års ålder!

Det finns ingen anledning till att vänta med reformen att sänka
rösträttsåldern till 16 år. Länder som Brasilien, Jordanien,
Kuba, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Bosnien-Hercegovina,
Österrike med flera har numera allmän rösträtt för 16- åringar.
I länder som Tyskland och Norge har man valt att sänka rösträttsåldern på lokalnivå. I Sverige tillåter svenska kyrkan
16-åringar att rösta i kyrkovalet.
Europarådet antog 2011 en resolution om att 16- åringar bör
få rösta i Europavalen. I Sverige har den statliga åldersgränsutredningen och ungdomsstyrelsen föreslagit sänkt rösträttsålder.
I de parlamentariska församlingarna är unga generellt
underrepresenterade, endast 5 procent av riksdagsledamöterna
i Sverige är under 30 år och av ledamöter i kommunfullmäktigeförsamlingar är motsvarande siffra 7 procent.
Trots att skolpolitiken var den viktigaste politiska frågan för
ungdomar inför valet 2010 var frågan bara den fjärde viktigaste
frågan för väljarna som helhet. Generation tillhörighet påverkar väljarnas prioriteringar.
Det finns flera skäl till varför sänkningen är nödvändigt.
Världen och samhället förändras allt snabbare. Ska Sverige
ligga i frontlinjen med att utveckla demokratin och ge unga
ökat inflytande bör Sverige vara drivande i denna fråga. Den
genomsnittliga åldern för förstagångsväljaren i Sverige är 20
eller 21 år. Med rösträtt vid 16 års skulle snittåldern för förstagångsväljarna vara kring 18 år.
16 åringar kan idag mer om samhället, politik och världen
än väljare någonsin tidigare haft möjlighet till. Forskning visar
att dagens 16 åringar har tillräckligt med intellektuell kapacitet
för att kunna få rösta. Dessutom har kunskap inte varit något
kriterium för demokratisk deltagande.
Myndighetsåldern som motargument är inte hållbart då det
finns många olika åldersgränser på var sida om myndighetsåldern och därmed kan rösträttsåldern inte vara knutet till myndighetsåldern.
Sänkt rösträttsåldern skulle innebära att även unga bidrar
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med sina perspektiv, det leder till att unga känner att de är delaktiga i politiska beslut vilket skulle leda till mer politisk engagemang och ansvar för samhällsutvecklingen.
Vi yrkar

att Vänsterpartiet skall verka för att rösträttsåldern sänks till
16 år.
A53 Upplands-Bro

Public service

Vi har i Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) en stor och utökad rättighet till ett fritt yttrande i såväl publikationer som i
etern och på internet både enskilt, i grupp och kommersiellt.
Grundlagen tar dock inte hänsyn till den samhälleliga rätten
att Sverige via public service ska kunna få opartisk samhällsinformation, nyheter och smalare program och att dessa även når
flertalet av de som inte har svenska som förstaspråk.
Under 2013 fick Grekland uppleva att all public service upphörde inom bara ett par dygns varsel utan att det fanns något
annat opartiskt alternativ i etern och vi vill förebygga att Sverige skall kunna råka ut för detsamma.
Undertecknad organisation yrkar

att Vänsterpartiet verkar för att grundlagsskydda det etermediala Public service-utbudet i radio, i tv och på internet.
A54 Upplands-Bro

Offentlig registerhantering

Gång på gång möts vi av att myndigheter missbrukar rätten att
inneha register på oss innevånare där registrering sker utanför
aktuell lagstiftning.
Offentliggörande enligt nedan är viktig eftersom kännedom
om detta register ger den som då misstänker att den som är
registrerad kan begära ut ett registerutdrag från den aktuella
myndigheten.
Undertecknad förening yrkar

att Vänsterpartiet i riksdagen verkar för att Säkerhets- och
Integritetsnämnden ges i uppdrag att årligen stickprovsvis ta
ut ett antal statliga och kommunala myndighet, dess nämnder,
bolag eller motsvarande som innehar personregister granska
dess registerhållning och
att när oegentligheter upptäcks skall dessa omedelbart offentliggöras och behandlas av rättsväsendet.
A55 Täby-Danderyd

Förbjud telefonförsäljning helt

I Sverige är det fullt möjligt att undanbe sig reklam genom att
sätta upp en skylt på dörren med texten “reklam undanbedes”.
Väl innanför dörren är det inte lika lätt att freda sig mot reklamen om man har en telefon, vilket de flesta har. Många, särskilt
äldre personer, har råkat illa ut genom denna typ av försäljning.
Det finns idag ett NIX register där man kan registrera både

hem- och mobiltelefoner för att slippa bli uppringd av telefonförsäljare. Detta betyder alltså att man AKTIVT måste registrera sin telefon för att säga nej till denna typ av försäljning.
Dessvärre är inte NIX registret heltäckande eftersom alla typer
av köprelation (tidigare eller nuvarande) med ett företag innebär att telefonkontakt/försäljning får ske. I dessa fall gäller
alltså inte NIX registret.
För att helt avsäga sig telefonförsäljning måste man skriva
ett brev till respektive företag och förbjuda dem att ringa i
säljsyfte. Detta är ett krångligt förfarande. Dessutom är det inte
alla som känner till möjligheten till NIX registrering.
Vi yrkar därför

att telefonförsäljning förbjuds
A56 Enskild

Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln
och slaveriet.

Den transatlantiska slavhandeln har uppmärksammats av FN
som ett av världshistoriens största enskilda brott och med
utgångspunkt från att det gått 200 år sedan det brittiska parlamentet förbjöd den brittiska slavhandeln i mars 1807. FN:s
generalförsamling har i en enhälligt antagen resolution påbjudit medlemsstaterna att högtidlighålla detta märkesår på ett
värdigt sätt.
Med hänsyn till att det svenska deltagandet i den transatlantiska slavhandeln totalt utelämnats i svenska skolböcker och att
Sverige präglats av en attityd av konstant förnekande i frågan
innebär uppvaknandet ett välkommet steg framåt, inklusive det
erkännande av Sveriges roll som finns i detta. Det är nu viktigt
att detta initiativ får fullt genomslag och blir till en permanent
verksamhet i arbetet för historisk sanning, mänskliga rättigheter och internationell solidaritet.
I den enhälligt antagna FN-resolutionen uttrycks djup oro
över att det tagit så lång tid för det internationella samfundet att
erkänna slavhandeln som brott mot mänskligheten. Det framhålls att slavhandeln och slaveriets efterverkningar kvarstår i
situationer av social och ekonomisk orättvisa, hat, rasism och
fördomar som drabbar människor av afrikanskt ursprung i vårt
samhälle idag. Bland annat påpekas den kunskapsklyfta som
existerar när det gäller den transatlantiska slavhandeln och
slaveriet. I synnerhet uppmanas medlemsstater som inte gjort
det att ”utveckla utbildningsprogram för att fostra och ingjuta i
framtida generationer en förståelse för slaveriets och slavhandelns lärdomar, historia och konsekvenser”.
Sverige måste nu gå till botten med sitt deltagande i den
transatlantiska slavhandeln och även internationellt vara berett
på ett erkännande och en ursäkt för detta.
Därför yrkar jag:

att vänsterpartiet skall trycka på att Sverige på samma sätt som
en rad andra europeiska länder har gjort dagen för slaveriets
avskaffande till nationella minnesdagar bör Sverige göra den 9
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oktober, årsdagen för frigivandet av de sista svenska slavarna
på S:t Barthelemy 1847, till en svensk minnesdag för uppmärksammande av 200 års svenskt deltagande i den transatlantiska
slavhandeln och slaveriet.
att vänsterpartiet måste på allvar trycka på för ett genomförande av FN:s generalförsamlings enhälligt antagna resolutioner
kring åminnelse av den transatlantiska slavhandeln och även
att Sverige ska komma med en officiell ursäkt för Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln.

att vänsterpartiet skall stödja en kunskapsspridning om den
transatlantiska slavhandeln och Sveriges roll i denna som delegationen för mänskliga rättigheter tidigare hade, förnyas och
ges till lämplig myndighet som en permanent verksamhet och
att folkrörelser, särskilt afrosvenska organisationer, ges möjlighet att på stadigvarande basis arbeta med dessa frågor.
Zakaria Zouhir, Vänsterpartiet Enskede.
A57 Enskild
46 % av de svenska kvinnorna blir nån gång utsatta för manligt våld. Då funktionsnedsatta är ytterligare utsatta - till 70%
- behöver de extra skydd.
Jag yrkar

att en kvinna med funktionshinder ska alltid - även om kränkningarna ej varit av sexuell natur- tilldelas ett målsägarbiträde.
Lizzie Hultqvist, Arboga
A58 Enskilda

Verka för att Abdullah Öcalan släpps fri i väntan på
rättegång

1999 var en mörk tid i det kurdiska folkets historia, den kurdiska ledaren Abdullah Öcalan kidnappades av turkiska underrättelsetjänsten med bl.a. hjälp av USA’s CIA och Israels MOSSAD.
Han dömdes till döden, efter påtryckningar omvandlades
domen till livstid, och han har nu suttit relativt isolerad från
omvärlden i 14 år.
Öcalans rättegång betecknas av många instanser inom
MR-området och även inom EU som rättsosäkra och orättvisa.
Han har suttit fängslad på osäkra grunder väldigt länge och
vi måste värna principen att ingen människa kan vara fängslad
utan att det sker rättsligt säkert. Dessutom har Öcalan behandlats mycket illa i fängelset, han har suttit isolerad och förvägrats besök av familjemedlemmar samt advokater och därmed
blivit fråntagen sina grundläggande rättigheter. Detta har också
kritiserats hårt av MR-organisationer och instanser inom EU.
Vi vill hävda linjen och yrkar bifall om att han ska friges
och sedan ges en rättvis rättegång. Med det tar vi egentligen
inte ställning till om han helt ska betraktas som oskyldig till
vissa anklagelser, utan endast att varje människa har rätt till en
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rättvis rättegång, vilket ej varit fallet i Öcalans fall.
Detta resonemang, tillsammans med andra fakta, stöds av
många parlamentariker och kulturpersonligheter ute i Europa.
Även domaren Essa Moosa och ärkebiskopen, tillika Nobelfredspristagaren, Desmond Tutu från Sydafrika, har visat sitt
stöd för Öcalan och hans betydelse för den kurdiska kampen.
Vi är alltså inte ensamma.
Till detta kommer det faktum att många kurder förväntar sig
att vi tar ställning och helst rätt ställning i frågan. Vi har lyft
kravet på att EU´s terrorlista ska tas bort (där även PKK finns
med i) pga att den är godtycklig och baserad på politiska grunder mer än juridiska. Dessutom menar vi att Turkiet måste ge
kurderna sina mänskliga rättigheter och också följa folkrätten.
Då fullföljer vi resonemanget genom att kräva Öcalans frigivande i väntan på en rättvis rättegång. · Det går inte att separera
en politisk ledare från en politisk organisation. Tycker man att
PKK måste vara en del av den politiska lösningen, så kan man
inte säga att dess ledare ska sättas åt sidan . Vi skulle aldrig göra
det med Nelson Mandela och ANC eller med Gerry Adams och
Sinn Fein eller Yassir Arrafat och PLO. Under ett referendum
2005 skrev 3,5 miljoner under att de såg Öcalan som sin politiske ledare. Detta gjordes under rådande omständigheter och
skulle förmodligen hamna på ett högre antal underskrifter. Man
kan inte förbise det stöd som Öcalan har bland det kurdiska
folket, vi måste respektera folkets vilja.
Vårt parti har ett ypperligt tillfälle att spela en viktig roll i
denna process, precis som vi gjort med Palestina frågan samt
ANC med Nelson Mandela i spetsen, så bör vi också ta oss an
denna uppgift och se till att det skapas en dialog, och för att det
skall bli verklighet krävs det också att kurdiska folkets ledare
blir en del av det, därför bör han släppas fri i väntan på en ny
rättslig process. För som situationen är nu för Öcalan, ges han
inte en ärlig chans att verka fullt ut i fredsprocessen. Visserligen för turkiska staten samtal med Öcalan och har gjort det
en längre tid nu, men för att processen för fred ska kunna tas
på allvar bör man också frige Öcalan och på så vis låta honom
verka på samma villkor. Utan tvivel är Öcalan viktig för denna
process.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås:

att kongressen beslutar att Vänsterpartiet i riksdagen, EU-parlamentet och i övriga fora ska verka för att Abdullah Öcalan
släpps fri i väntan på en ny rättslig process.
Yekbun Alp, Joakim Medin, Jeannette Escanilla Uppsala, Torbjörn Björlund Norrköping
A59 Enskild

Utbildning av kvinnor genom FN, preventivmedel i
hand att förebygga befolkningstillväxt

Vänsterpartiets solidaritetsbegrepp bör omfatta att påverka
Sverige som land, såväl EU att FN och WHO ges medel till
övergripande utdela direkt i hand både p-piller som kondomer
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för att hindra smittosjukdomar jämte utbilda team lokalt som
utbildningsinformerar alla kvinnor i första hand men även i
alla skolor där sådana finns jämte männen i överhuvudtaget
hur man hindra befruktningar vid samlag, att om möjligt alltid
äta p-piller, kondomer till att skydda mot sexuellt överförbara
sjukdomar som AIDS etc. Båda medlen behövs.
De pengar, de kostnader, denna breda aktion över alla länder
där bristande skol- och socialupplysning inte finns måste ingå
i de bidrag varje FN-anslutet land har skyldighet att bekosta,
inte minst USA.
Alla olika organisationer från Röda Korset och Rädda Barnen till alla Missions- och religösa samfund såväl som Läkare
utan gränser talar samstämmigt om att endast när vi utbildar
kvinnorna i preventiva åtgärder synes klart att befolkningsökningen minskar.
Vet att inom FNs mileniummål att utrota fattigdomen i
världen ligger ovanskrivet i åtgärdsprogram, dock måste utan
minsta undantag omgående just preventionsinsatser riktas
genomgripande samstämmigt i likriktade insatser, parallellt
med hygienupplysning, senaste teknik i toaletter, solenergipaneler till både matlagning och belysning samt ekologisk odling,
rening av vatten bl.a. en svensk uppfinning påvisat ge stor hjälp.
Utifrån sett Sverige, som i jämförelse är ett rent överflödsland,
måste röster höjas för förebyggande insatser genom FN där vi
gemensamt satsar och stödjer utbilda lokala team främst i sexualkunskap för att minska födslar.
På sextiotalet var Sverige i världen genom vi undsluppit kriget före att utveckla god social omsorg, bra skolundervisning,
preventiva åtgärder.
Sveriges röst i världen har av flera orsaker nästan tystnat,
hög tid att vi ansvarar inför våra medmänniskor åter går före
genom driver på. Sverige som land vill att FN snarast skall
högaktivera upplysning och aktiva stödinsatser till främst kvinnor i alla byars utsatt lägen.
Yrkar utifrån ovanskrivet att Vänsterpartiets kongress säger
ja till:

att i tal och motioner till riksdagen driva på att FN skall öka
och bredda förebyggande befolkningsinsatser genom utbilda
lokala team särskilt inriktade ge sexualupplysning samt överlämna p-piller och kondom

att de merkostnader i nuläge, detta kan påläggas enskilda medborgare i välmående länder som Sverige och i EU, är minimalt
säkraste sättet våra omtalade biståndsmiljarder i högsta grad
borde öronmärkas till
att Vänsterpartiet inriktas mot att kunskap och förebyggande
insatser på bästa sätt vi tillvaratar och minskar våra statliga
skattemedelsutlägg samt minskar på mellanhänders eroderande
påverkningar, medlen åt folket
Ingegärd Larsson, Tomelilla
A60 Gävleborg

Postlagen måste vara konkurrensneutral

Sedan 1993 har Sverige haft en avreglerad marknad för postväsendet. Enligt gällande lagstiftning måste marknaden vara konkurrensneutral för brevförsändelser. Detta gäller dock enbart
för B-försändelser och på lokal nivå. Följaktligen finns det bara
en aktör som uppbär ansvar att garantera rikstäckande postförsändelser med befordran dagen efter, det vill säga A-post.
För att en marknad ska kunna vara fungerande, måste reglerna också vara lika för alla aktörer. Idag kan det inte sägas
förhålla sig på det sättet. Postverksamheten ska enligt lagstiftningen finansiera sig själv, men i och med att Posten som
ensam aktör måste tillgodose hela landets behov, kan övriga
aktörer med lätthet manövrera in sig på de mer lukrativa marknaderna och därmed minska de intäkter Posten är i behov av för
att kunna finansiera en god samhällsservice på landsbygden.
De stora förlorarna i avregleringens spår är därför landsbygdsborna och i synnerhet de som är i behov av lantbrevbärarservicen, en service som idag är obefintlig. Efter att tidigare
ha kunnat utföra alla möjliga typer av tjänster, som exempelvis
betala räkningar eller ta ut pengar. Den spillra som idag återstår
sträcker sig till att på sin höjd omfatta portoförsäljning, med
leverans dagen efter.
Samtidigt är arbetsvillkoren för de postanställda oerhört
hårda idag. Naturligtvis är en del beroende av teknikutvecklingen, men till stor del beror det på Postens minskade marknadsandelar på de mer lukrativa marknaderna.
Med anledning av detta yrkar vi därför:

att Vänsterpartiet ska driva en politik som syftar till att ändra
postlagstiftningen på ett sådant sätt att företag som har för
avsikt att bedriva postverksamhet för brevförsändelser, ska
åläggas att uppbära ett rikstäckande ansvar för postbefordran
dagen efter (A-post).
A61 Enskild

Öppna upp för offentligt stöd till företagande

Sverige håller på att förändras genom en kraftig urbanisering. I
urbaniseringens spår får landsbygden sämre och sämre service
och mindre möjlighet till jobb. Sverige har idag benhårda regler jämfört med andra länder om till vad som kommuner och
andra offentliga organisationer kan ge stöd till företag i syfte att
ge god service till medborgarna. Grundsyftena är goda om likhetsprincip och att ingen korruption ska ske, men effekter blir
förödande. För exempelvis lanthandlarna har hittills i år 100
butiker på landsbygden lagts ned och varannan butik av de 800
som finns kvar hotas av snar nedläggning. Men även annan service som apotek, post och annan kommersiell service minskar.
Vänsterpartiet har flera förslag i sitt landsbygdspolitiska program för att motverka denna utveckling. För att ha ytterligare
ett verktyg i verktygslådan borde kommuner och andra offentliga organisationer få större frihet att ge direkt stöd till företag
som man anser skyddsvärda och behöver stöd för att utvecklas.
Därför borde kommunallagens 2 kap 8§ revideras. Idag lyder
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den ”Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att
allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara
om det finns synnerliga skäl för det.”
Synnerliga skäl borde ändras till en mer möjliggörande formulering. Detta skulle öka stödmöjligheterna exempelvis inom
ramen för dagens EU-stöd och andra stödformer.
Jag yrkar

att ”Vänsterpartiet verkar för en utredning om hur Kommunallagen 2 kap 8 § skulle kunna förändras så att offentliga organisationer skulle kunna ge stöd till företag i större utsträckning
jämfört med idag där det anses motiverat ”
Håkan Svenneling, Karlstad
A62 Enskild

Framtiden utkräver nyomtänk (t.ex. lagstadgad föräldrautbildning)

För att möjliggöra en hållbar framtidsutveckling, minska på
onödiga skatteutlägg, inom hela sjukvårdssektorn, kriminalvården, på ökade beteendestörningar, eskalerande ungdomsbrott, ökade nyklassad narkotika, alkoholism, självdestruktiva
handlingar som inför inre själssmärta, välja yttre smärta, skär
sig, självmord, måste vuxengenerationerna fatta mod och se
verklighetens nuets-sanningar i vitögat. Besluta och lagstifta
om helt nya tankeinriktningars krav, i ansvar, till säkerställd
god framtid.
Flesta verksamma hjälp, beslutsåtgärder, rakt över i hela
samfundet grundas mestadels, enbart på nuet-tillstånd dvs
symptomers synliggjorda bevis, att något för denna person,
detta samhällsskick är i olag. Febern påvisar bakterie- och
virus-angrepp. Det finns smärtor i kropp, ångest i själ, medicinska sjukdomar, ökad medicin-utskrivning långt ner i åldrarna,
ökad fetma och hjärtinfarkt, diabetes 2, förhöjt blodtryck,
fertilitetsproblem och skilsmässor är främst symptom, inte
grundorsaker till bakomliggande (vilket tyvärr, samhällsanalys
och forskning inte ges tidsmässiga resurser söka finna svar på
i förebyggande syfte) betydligt mer verkningsfulla, tidiglagda,
breda åtgärder.
Med tre år mellan valen uppstod en budgetkultur med enormt
kortsiktiga beslutunderlag! Har tyvärr fortsatt, även med fyra
mellanår. Synligt ända sen första miljökonferensen 1973 hur
klimat/miljö-behovens livsavgörande krav att nyomtänka blivit
kortsiktighet. Världen globalt och Sverige som nation står otvivelaktigt i klart behov av genomgripande förhållningsförändring. I nuet starta långsiktiga hållbara, både ekonomiska som
livs- och levnadsförbättrande analyser inför beslutåtgärders
handlingar i våra yttre som inre livsmiljöer. Vårt inre tänkande
måste kunskapsförstärkas. Ideologier grundas på livssyns-värderingar. Sen bankerna avreglerades, fria marknadskrafterna
i nyliberal anda sen åttiotalet, förskjutit solidariskt rättvisa,
grundvärderingar, allt längre bort från parlamentetariska
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beslutfattares grundvärderingar har allt mindre sökintressen till
orsaksanalyser fått tidsmässig uppmärksamhet. Vilket resulterat i symptoma, istället för förebyggande, skatteutlägg i massa!
Hög tid att bryta i trend, förändringsmöjlighet finns inom
enskild individs tankeanalys. Kräver upplysning!
På frågan om och hur en förändring snarast kan ske är svaret vi måste tillge alla blivande föräldrar en ärlig chans från
start både i kosthållning under som efter graviditeten såväl om
vägledande god beteendeförhållning förälder-kunskap redan
vid MVC som BVC i lagstadgad beslutsform med uppföljande
studiegrupper i uppsåt att ge varje nyfött barn rättmätig start
främst och först att genom föräldrakunskap i beteendepsykologi så inte fler barn längre skall behöva uppleva att de inte
blir synliggjorda för de och dem de innerst är, vilket garanterar
en bibehållen god och trygg självkänsla, självtillit, gott egenvärde tillväxtåren igenom. Förebygger destruktivt sökande vid
tonårens identitetskriser när de är väl medvetna vem innerst
de är behöver inget barn, tonåring, i avsaknad på bekräftelse
söka uppmärksamhet härtill hos andra med utbud på nätet hos
våld- och fascistinriktade gäng för att söka bevis att duga. De är
värda att finnas, leva, och slipper då tröstäta, bli ångestfyllda,
fly in i olika droger, skära sig för att minska på själssmärtan.
Inom tjugo år finns då en betydligt mer trygg och säkerställd
ungdomskår. Tidigt medvetandegjord till insikter, på solidariskt mer rättsinriktad grundideologi. Utifrån enskilt till samlat ansvarstagande, gemensamt värna det inre goda, som yttre
nödvändiga livsuppehållande omsorgsåtgärder de avkrävs.
Det samhällsbygge som pågår vet alla, ärligt och uppriktigt,
måste få en avgörande förändringsstrategi för att minska på
kommande generationers arv efter senaste femtio år av okunskapers exploateringar både av våra yttre som inre livsuppehållande miljöer, är vårt ansvar.
Steg 1
Att starta nerifrån genom ge kommande generation bästa
möjliga levnadsförutsättningar ställer krav på dagens beslutsfattare ge alla blivande föräldrar såväl med befintligt uppväxande barn reella studiemöjligheter i grundläggande som fortlöpande beteendepsykologi såväl näringslära och kostrådgivande
matberedningar i förebyggande syftemål utveckla förebyggande livs- och hälsobringande föräldraomsorg till gagn för
alla genom barnens uppväxtliv ges större harmoni och mindre
sjukdomar rakt över hos barn, föräldrar samt inbesparande
stora skatteutlägg. Efterföljande kommande generationer till
efterlevnad blir bästa sätt att rusta våra barn inför deras kommande uppdrag och stora ansvarstagan att rättstyra våra misstag genom medvetandegjorda individers kunskaper om vad
livet självt avkräver kan sammanfattas i övergripande vision
från evident vetenskapliga forskningsbelägg både inom barnpsykologi såväl medicinsk forskningsredovisning i Ann Fernholms bok ”Ett sötare blod” helt sekel tillbaka.
Att med grundläggande rättsann föräldrakunskap i förmåga
att bibehålla god och äkta självkänsla, inre självtillit hos barnen
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från start första tre åren, är helt avgörande i prägling. Detta
är största och bästa livsgåvan som förälder man ger sitt barn
inför deras då större själsliga förmåga, styrka och uthållighet,
vara redo gripa tag i framtida svårigheter. Varje dagsrapport
i vittnesmål från barn/ungdomar/vuxna att de i barndomen
inte blev sedda, godkända för den personen de innerst är har
gjort de stängt dörren in till sitt inre heliga äkta-jags-rum och i
kompensation sökt bli bejakade genom olika (se ovanstående)
felriktade åtgärder. Det är klart möjligt det aldrig skall behöva
ske, upplevas, av något barn. Genom upplysning härom utifrån
evidentbelagd forskning är här anvisat enda framgångsmöjliga
beslutsväg att förhindra fortsatta psykiska störningar hos barn.
Steg 2
Parallellt härmed skall barnen undervisas både i beteendepsykologi och rättriktat kostintag från första pekbok via
för- och grundskola, gymnasie- och högskola skall åldersrelaterat evidentbaserat undervisningsmaterial produceras för
lagstadgad ämnesundervisning uppväxtåren igenom. Dagens
förskolelärare och övriga lärare skall tillägnas likvärdigt undervisningsmaterial även inför den obligatoriska föräldraundervisningen.
Är nyomtänk för livets fortbestånds möjligheter vi, nu
vuxna generationen, bär huvudansvaret att omgående sjösätta i
huvudsyfte återgällda i någon mån de misstag föregående som
dagens politiska beslut skadat både enskild medborgare som
samhället i helhet i rubbad obalans, orättfärdighet!
Viktigt: Tidsutrymmet till undervisning/självstudier i hemmet finns genom minska nuets överaktiva blogg- och twitter-användningar såväl ska staten stå för kommuners genomförande i långsiktig framstegssatsning, de på sikt minskande
medicinska och psykiska sjukvårdskostnaderna ger staten
minskat skatteutlägg.
Är medvetet omfångsrik så kallad brödtext men ämnet är
supernödvändigt och omfångsrikt och radikalt. Något parti
måste uppamma mod att lyfta. Jag är jämngammal med Barbro
Westerholm med yrken bl.a. inom akutsjukvård och bildningsförbund, uppvuxen trygg på skånskt lantbruk med barn, barnbarn och barnbarns barn. I framtidsvården äger jag långt livs
samlade erfarenheter, uppdagade sanningars orättfärdigheter
till politiskt brinnande engagemang, viljekraft Obama-likt, till
förändringar!
I svensk politik talas sällan om livsinriktade grundvärderingar ur vilka olika partifraktioner hämtar orsak och vilja,
samla likatänkande medborgare, bilda eller utveckla befintligt politiskt parti. Vänsterpartiet utvecklas i takt med tiden
till utmejslat fritänkande rättsmedvetet parti som senaste åren
modigt påtalat Inga vinster och riskkapitalister i välfärden
som över 60% av samhället delar i syn. Samhället av idag är
i ultrastort behov av ett modigt rättstänkande parti vars ideologiska grundvärderingar är uppenbart rättsinriktade, synliga i
riksdags- och kongressmotioner och i allmänpolitiska debatter.
Vid utifrån granskning bl.a. av samtliga partiers kongresser/

riksmöten etc i TV synes stora likheter i att förändringsförslagen nära grundideologierna oftast inte vinner gehör, vare sig
av PS eller stämmoombud. Sneglingarna på mittenväljare och
nästkommande val har tyvärr allt mer förskjutit riksdag- och
regeringsbesluten likriktat till mitten, utan synliggjorda förslag,
utifrån partiers grundideologiska värderingar. Moderaterna är
enda kvarvarande parti som utgår från grundvärderingen att
främst sänka skatter för välbeställda, dock av fd partisekreterare Slingman strategiskt uppbyggt under fördolt rent populistiskt ”valfläsk”-skynke som valmannakåren svalt bl.a. genom
ständigt likriktade återupprepningar, främst utifrån nyliberala
tanke-omsorger om egen plånbok. Såväl nyliberala tankar ”frihet att välja” rakt genom välfärdssektorns privata utbud oavsett
att båd ekonomer och vetenskaplig forskning klart redovisar att
minskad jämlikhet (ökade samhällsklyftor) på sikt ger negativa
yttringar, försämringar, även för välbeställda rakt genom samfundet. Härutöver behöver valmannakåren ett renodlat, klart
redovisat, politiskt alternativ, mot ”mittenrörans” på socialliberal värdegrund. Vänsterpartiet är enda parti som genomgående
ärligt utgår från inför framstegsavgörande viktiga nytänkanden
att ge effektivaste stöd i hjälp av till efterkommande generationers oavkortade behov av genomgripande förändringar.
Kommer Alliansen använda än påtagligare som ”rött skynke”
uppvisa. Det finns inget samlat alternativ gentemot dem som
regeringsmöjlighet vilket är att gravt misskreditera den allt
mer påtagligt intresserade och pålästa valmannakåren. Tilltror
dagens väljare ser skillnad på bra och dåligt, rätt och fel, vill
sina barns allra bästa för framtiden vilket nu som framöver
utkräver mod och uthållighet inom Vänsterpartiet.
Yrkar att kongressen säger ja till:

att vidmakthålla inslagen rättsinriktade förhållning kring välfärden såväl behoven, nyomtänka inför klimathoten och barnens framtidsrätt

att ge nyfödda kommande generation bästa möjliga start inom
rätta näringsintag, beteende-psykologisk omvård genom vid
MVC/BVC införa lagstadgad föräldraomvårds-utbildning med
uppföljande utvecklingssteg framöver
att utifrån syftemålet under steg 1 och 2 från för- och grundskola och gymnasium införa åldersanpassat studiematerial i
beteendepsykologi såväl till allmänkunskap om matens betydelse, inverkan på, förebygga hälsa/omvård.
Ingegärd Larsson, Tomelilla
A63 Enskild

Nyomtänk om bl.a. framtidsrusta nästkommande
generation

I datoriserade tidevarv, facebook och twitter, finns tendens hos
dagens uppväxande släkte, skolungdomar, att minska träna i att
samtala. Både ge tid att texta, tala tydligt och att utveckla sitt
ordförråd kommer på undantag när tid härtill krymper, ständig
uppmärksamhet allt oftare riktas mot mobiltelefon, I-pad och
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surfplattor. Samtalen ungdomar emellan blir korta och snabba,
texten på mobilen koncentrerad, vilket hämmar både ordförrådsutvecklingen som tydligt tal.
Avlyssnar dagligdax i radions P1-program både intervjuade
personer och olika unga journalister och reportrar, tillika har
ljudteknikerna ute på fält av besparingsorsak borttagits. Reportern ansvarar själv för ljudkvaliten att den blir tillräckligt tydlig och bra. Slutligen intervjuas många i radion i mobiltelefon
från annan ort vilket försämrar ljudupptaget. Det märks tydligt
skillnad på unga eller äldre reportrar. Ofta talar de äldre betydligt tydligare och lugnare. Yngre, och särskilt yngre som blir
intervjuade, de småslarvar och halvsväljer vart och vartannat
ord.
Vi lever i och har det teknikutvecklade land som Sverige nu
utgör. Må fråga ställas: skall vi enbart låta de negativa baksidorna få fortsatt utveckling eller kan vi på skolschemat lägga
in talpedagogisk träning under samlingsämnet livskunskap?
Är oerhört betydelsefullt för den och de som, enligt tidigare
motion, tidigt i barndomen inte blivit tillräckligt och rätt uppmärksammad för den individ barnet innerst är. Ger tomhet,
osäkerhet och rädslor att överhuvudtaget föra ett klart och tydligt samtal. De är ju så osäkra på vem de är, får lov att vara,
uttrycka sig. Just dessa barn, denna grupp, har alltid svårast
även i skolans undervisning som på rasterna att lugnt och klart
tala utifrån osäker position enbart att dessa barn, denna grupp
finns jämte alla utlandsföddas svårigheter att texta svenska
orden rätt och bra bör vara av största vikt och betydelse från
grundskolans lågstadie. Alltid ha talpedagogiska övningar, att
utan svårigheter ställa sig upp i bänken eller framför klassen
och lugnt, tydligt och frimodigt tala. Det ger varje barn ett
enormt gott självförtroende, ökad självkänsla och självtillit.
Bör ämnesinlämmas under beteende-psykologi, som jag
framlagt som viktigt studieämne inför läran om livet som
skolundervisningen måste sätta på schema. Utifrån dagens
föräldrar, själv ständigt uppkopplade, heltidsarbetande, äger
ringa tid tyvärr, efter föräldraledigheten att talträna sina barn.
Överhöga ljud på dagis, stora grupper barn är också negativt
för enskilda barnet att lära sig tala lugnt och stilla från start.
Lära sig texta tydligt, tyvärr något flesta barn och ungdomar
har allt högre brister i, utan egen förskyllan, är de omgivningar
barnen erbjuds idag som är avgörande. Finns ytterligare viktig
träning inom beteendepsykologins ramar att inlära av föräldrar
redan vid BVC i vidareförning till barnen redan under första
utvecklingstiden. Fram mot treårsålder även därefter ända till
vuxentiden, nödvändig övning. Är att ge barnet möjlighet sitta
helt avspänd, ensam tyst, för inre känslor och tankars analys
och bearbetning, alla barn har i behov och försöker få chans
att göra, vi måste veta är viktigt led i deras egen, inre personutveckling. Inte avbryta abrupt deras inre meditation.
Utifrån en annan motion där jag föreslår vi utbildar både alla
föräldrar/vårdnadshavare samt tillger alla barn från förskola
till gymnasiet löpande kunskaper både i beteendepsykologi
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och betydelsen av näringsriktiga kostintag som från första pekboken beskriver vad som sker i fördelning, bearbetning inne i
kroppen efter maten svalts ned utifrån Ann Fs bok ”Ett sötare
blod”. Således samspelar och grundlägges breda kunskaper,
dels via motivation söka förstå varför vi skall äta rätt mat så vi
inte blir överviktiga eller sjuka, dels om vad som händer och
sker inne i hela kroppen. Det blir ren upptäcksfärd, ren deckare,
bl.a. Magnus Härenstam för länge sen framförde i komediform
”Vaktmästaren i magen”.
Beteendepsykologi är till namn inte gångbart, verkar pretentiöst och svårt för många trots att vi alla dagligdax inte gör
annat i olika sammanhang än beter oss på ena eller andra sättet. Därför viktigt få grundläggande kunskaper inom redan i
skoltiden. Kan förebygga ökning av psykiskt beteendestörda.
Kan förebygga alla nu olyckliga ångestfyllda barn, tonåringars lidande som i sitt sökande efter vem innerst de är av olika
orsaker, tidigt i barndomen, tappat kontakten med sitt inre eget
själv och jag.
Att förebyggas inte vänta till symptombilden framträder
måste vara och bli enda rätta i en upplyst tid och värld, att rätt
hantera detta. Och hittills har inte prövats vare sig lagstadgad
likriktad föräldrautbildning eller att sätta livsviktiga beteendeövningar på skolschemat, ej hellre, tidigt, redan på dagis
och förskola lära barnen om vad som händer och sker inne i
kropparna efter maten svalts ner i magen. Vid högre åldrar kan
rent molekylära kunskaper enligt Ann Fernholm komma.
Se denna bild framför er, en värld med betydligt, både medicinskt och psykiskt friskare barn, uppväxande ungdomar,
vuxna. Måste vara enda kloka och rätta i en upplyst tid att
sträva efter och mot. Inte minst ur aspekten mängd intjänade
skattemedel, mängd minskad ångest, lidande, smärtor i kropp
och själ. Låt läkekonstens fader Hippokrates vägleda oss till
att maten vi intager, äter, skall vara vår förebyggande medicin.
Ytterligare faktor finns inbyggd i beteendekunskapens labyrinter. En från barndomen medfödd kunskap om rätt och fel får
större möjlighet kvarstanna inom barnets magkänsla när tidigt
de fostras i att få vara sig själva, ges chans och möjlighet att vara
försjunken, djupt in i sitt egna heliga rum. Härifrån utvecklas
mer öppna, säkra och sanna individer tidigt medvetna om orätt
och rätt, har bibehållen omsorgsutövan både om sig själv, sina
eventuella syskon, sina dagiskompisar och lekkamrater, fostras
empatiska barn som följer dem upp i livet. Utvecklar framöver
ett etiskt, därmed moraliskt, gott tankeliv där bl.a. solidaritet
med andra i samfund och hela världen blir naturligt. Framtiden
har inte råd att inte starta detta här och nu, göra vår ansvarsdel
till hjälp och stöd inför de klart varslade mödor och svårigheter
nästkommande generation har i knä.
Hela uppsåt, mål och mening med mina tidigare motioner
är främst dels rättmätigt ge våra barn, kommande generation,
det omistliga stöd till hjälp inför deras vuxentids stora samhällsproblem vilket miljö/klimat frågorna kommer framkalla.
Dels ge dem erkännanden i att vi idag vuxna generationer inser
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är vårt samhällsansvar genom rätt insatta åtgärder nu i försök
både förstärka dem och gälda det vi och förutvarande generationer (ca 50 år) ofärdigt tänkt och handlat orätt.
Förebyggande livs- och levnadskunskaper har förut i samhället funnits ”fördolt” under flera paraplyer. I flesta hem var
modern hemarbetande nära barnen även efter skoldagens slut
i en tidsålder som var betydligt lugnare, långsammare i möjlighet att samtala med barnen. Inom skolundervisningen före
LGr 69 infördes fanns högst tre olika lärare i små-, mellan- och
folkskoleklassena som fick större chans och tid att lära känna
barnen mera individuellt, tog kontakt med föräldrar då något
med eleven verkade inte stå helt rätt till. Slutligen fans inte
dagens högtekniska påträngningar. Varje stund, timme och dag
vilket utifrån den tidsperiod vi utvecklats som homo sapiens är
en försvinnande ögonblinkning att vi, våra barns hjärnor skall
vara i förberett kapabelt tillstånd att avklara utan en överstor
påfrestning som klart utvisas redan nu i att antalet ADHD etc
och psykiska störningstendenser ökar i snabb takt. Vi är inte
rustade i våra hjärnor, datormottagare, att på några årtionden
utan underliggande skador av olika slag utstå dessa koncentrationspåfrestande krav dagligdax, varje vaken stund, nu sker.
Ännu, flesta skador vildande runt hörnet, men är allt mer synliggjorda i antågan. Åter är alltid först symptomer i form av
olika sjukdomstillstånd och störningar uppdagas innan någon
analys om grundorsakerna kommer att granskas till insikter
om teknikens enorma skadliga påverkan, främst på barn och
ungdomar med mindre kroppsomfång, skyddande hjärnbarriärer, ej färdigutvecklad har ingen tidigare barn- och ungdomsgeneration exponerats i så hög grad och länge som nuvarande
genom alltmer utvecklat trådlöst system som hela tiden sänder
ut mikrovågsstrålning rakt in i förskolornas alla rum, särskilt
småbarn direktutsatts för, även utan i-pad.
Ländar en lika aningslös näst intill naiv inställning och förhållning kring elektromagnetiska strålningsriskerna över lag
som tyvärr varit och fortsatt är, från beslutande politiker, vad
gällande medge, klimatrisker. Båda ”fenomenen” har berett
våra samhällen till dagens tillväxtvälstånd, enorm frammarsch
i Kina och övriga östasiatiska länder, Afrika, Brasilien. Vi, USA
och EUs västländer ”har visat väg till”, dock även upphunnits
av dess enorma miljöklimatbaksidor, försämrad hälsoutveckling hos medborgarna överlag, ökat välstånd, rikedom, är inget
påvisbart lyckofenomen.
Vi står som ”förgrundsgestalter” som upphovsmakare härtill
för nuvarande i en flerdubblad skuldfälla, både som avskräckande exempel för dagens tillväxtländer och i generationsansvar, gripa tag i till bästa möjliga medhjälp inför allas våra
barn, nästkommande generations, rent existentiella levnadsproblem klart aviserade på många sätt bl.a. i gångna veckans
FN-rapport.
Förstår är i sak ”ren mardröm” vid blotta tankar vad framöver kan möta dem, likväl är det på oss vuxna generationer,
möjligheten att hejda, minska i fortsatt värmehöjande riktning,

besluten åvilas Anders Wijkman, i tisdagens radiointervju, likt
mig, med sina ageranden vill lyfta till allas insikter!
Finns många goda politiska beslut, just Vänsterpartiets ideologi klart kan lyfta i form av jordens behov av framstegsmedhjälp genom nyomtänka.
Jag här yrkar kongressen säger ja till

att i första hand ge förstärkande stöd till utveckling så att nästkommande generation blir harmoniska individer som de i hög
grad behöver
Ingegärd Larsson, Tomelilla
A64 Järfälla

Lyft in psykiatrin i välfärdsdebatten

När det talas om vård och vårdfrågor, så hamnar oftast psykiatrin på avbytarbänken, för den är mer eller mindre bortglömd i
den politiska debatten.
I Storstockholm och även i resten av Sverige har det skett
stora negativa förändringar inom psykiatrin. Många av dessa
förändringar är förödande för den drabbade individen. Kontinuitet inom psykiatrin handlar inte om att man får träffa samma
läkare vid återbesök utan det handlar om att man eventuellt kan
få en uppföljning inom en skälig tid.
Här talar vi om en grupp personer som tillhör de allra svagaste i samhället och som inte har kraft och ork att strida för och
försvara sina rättigheter som medborgare. Många medicineras
tungt och har återkommande funderingar kring självmord.
De många centraliseringar och organisationsförändringar
som skett inom psykiatrin under alliansens styre har även börjat synliggöras inom den somatiska vården. Skälet är att dessa
förändringar genererar stora vinster.
Vänsterpartiet talar om inga vinster i välfärden, framförallt
inom vård, skola och omsorg. Här behöver psykiatrin lyftas
fram tydligare och inte bara nämnas när det efterfrågas. Idag är
det inget parti som strider för en människovärdig psykiatri. Här
har Vänsterpartiet en viktig roll att fylla.
Vi yrkar

att Vänsterpartiet lyfter in psykiatrin i debatten och att Vänsterpartiet nämner vård i dess olika former, somatiska, psykiatriska och blir tydlig att vård innefattar flera olika vårdformer
att Vänsterpartiet använder sig av ett brukarperspektiv när det
kommer till psykiatrin

att Vänsterpartiet blir tydligare med psykiatrins fokus ska ligga
på tillgänglighet utifrån den drabbade individen.
att Vänsterpartiet står för en nollvision kring självmord inom
psykiatrin
A65 Enskild
Många beräkningar finns på andelen av BNP som går till välfärden, jämfört med tidigare. Det är svårt att säkerställa olika
siffror men klart att det handlar om mycket höga belopp. Sve33
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rige är ett rikt land.
Regionerna och landstingen får allt svårare att bedriva sin
verksamhet och försöker t.ex. spara in vårdplatser så att vi har
lägst antal i EU. Det behövs högre generella bidrag både till
landsting, regioner och primärkommuner.
Bidragen till landstingen har i stället i stor utsträckning riktats till olika verksamheter för att påskynda privatiseringar av
vården t. ex. specialistvårdval, kömiljoner o.s v.
Jag yrkar

att Vänsterpartiet verkar för höjda generella bidrag till primär
- och sekundärkommuner

att Vänsterpartiet analyserar floran av specialdestinerade
bidrag för att kunna avveckla de som leder till fel utveckling
av vården.
Saima Jönsson Fahoum, Lund
A66 Enskild

Ämne Läkemedel

Läkemedel utgör en stor del av sjukvårdskostnaderna. Nya
läkemedel omfattas av patent och får då endast framställas av
det företag som forskat fram substansen, men efter viss tid går
patentet
ut och läkemedlet får framställas och försäljas av andra.
Detta innebär att läkemedel förekommer med olika namn och
samma innehåll s.k.likamedel eller generika. En mängd företag
ägnar sig åt. import av generika men priserna ligger misstänkt
nära varandra.
Jag yrkar

att Vänsterpartiet verkar för att åtminstone något statligt, bolag
bildas för att ägna sig åt import av generika för att hålla priserna nere.
Saima Jönsson Fahoum,V Lund
A67 Enskild
Funktionsnedsatta är en grupp som kan förbises i sin bostadssituation.
Jag yrkar

att en fastighetsägare ska ha skyldighet se till att beslut runt
nyordningar, förändringar i ett hus sker på demokratisk grund
så denna sårbara grupp får en tryggare sits.
Lizzie Hultqvist, Arboga
A68 Enskild

Motion om att öka möjligheterna att nyttja solenergi
som energikälla
För att minska utsläppen behöver vi öka andelen förnyelsebar
energi.
Priset på solceller har halverats på mindre än tre år.
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Samtidigt har den borgerliga Alliansen sänkt stödet till solcellsinvesteringar från 45 procent av kostnaden till 35 procent.
Dom har även sedan 2011 tagit bort stödet till solvärmeanläggningar vilket leder till minskade satsningar och därmed långsammare utveckling mot en större andel förnyelsebar energi.
Solenergi är en hållbar energikälla för framtiden. Verkar vi
för att införa nettodebitering så skulle möjligheterna öka för
alla hushåll och fastigheter (mikroproducenter). Nettodebitering innebär att producenter av till exempel sol- eller vindkraft
ges möjlighet att mata in överskottsel i det allmäna kraftnätet
och sedan tillåts kvitta överskottet mot sin egen elanvändning.
Det finns dom som påstår att EU:s momslagar inte tillåter
nettodebitering, vilket är felaktigt när Danmark har infört nettodebitering på detta vis och haft det in många år. Satsningar
som är riktade skulle göra att vi igen kan öka investeringar och
möjligheterna att ligga i framkant när det gäller tillväxt av förnyelsebar energi och även få nya arbetstilfällen.
Jag yrkar:

att vi verkar för införande av lättnader för producenter av förnyelsebar energi i form av sol och vindkraft i form av nettodebitering och att det nuvarande statliga stödet för dessa installationer ökar så att fler kan ta del av det årligen samt att stödet för
solvärmeanläggningar återinförs.
Benny Sellberg, Västerås

