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Nyhetsbrev
från Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets andra nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde. I det kan du läsa om 
vad som hänt mellan 8/3 och 10/3 2020.

Några fler fysiska möten och andra fysiska aktiviteter i Vänsterpartiet Skövdes 
regi kommer det inte att bli den närmaste tiden på grund av coronapandemin. När 
verksamheten kommer att återupptas som vanligt är just nu oklart.

Det traditionella 1 maj-firandet i Skövde är inställt. Istället kommer 1 maj att firas med 
tal och musikunderhållning på webben. Mer info kommer.

Det blir också 1 maj-firande på webben för hela Sverige med bland annat tal av Jonas 
Sjöstedt. Mer info kommer.

Vill du att Vänsterpartiet Skövde ordnar aktiviteter via nätet så länge coronapandemin 
pågår? Har du förslag på sådana aktiviteter? Finns det något annat du tycker att 
Vänsterpartiet Skövde borde göra just nu? Hör av dig i så fall.

Ny företrädare i bygglovsnämnden
Sedan 31/3 2020 är Erik Karlsson ny ersättare i bygglovsnämnden för Vänsterpartiet.

Medlemsavgift
Du har väl betalt medlemsavgiften? Om inte, gör det! Vänsterpartiet Skövde betalar 
medlemsavgiften första året man är medlem.

VÄNSTERPOLITIK UNDER CORONAKRISEN

Det behövs vänsterpolitik under coronakrisen. Så här skriver biträdande parti-
sekreterare Hanna Gedin bland annat i senaste VIPS (Vänsterpartiets information till 
parlamentariker och styrelser):

Runt om i landet pågår nu ett intensivt arbete för att rädda människors liv. Det 
är i den här typen av kriser som vår förmåga till solidaritet och medmänsklighet 
testas.

Vår uppgift, som vänsterpartister, är att säkerställa att smittan begränsas 
och se till så att vi som samhälle kommer starkare ur krisen. Vi gör det med 
vänsterpolitik för vi vet att smittan och konsekvenserna av den har en tydlig 
klassdimension. Trångboddhet och en otrygg arbetsmarknad gör att många 
människor inte har möjlighet att tillämpa social distansering eller undvara 
att gå till jobbet medan andra kan jobba hemifrån eller till och med åka på 
skidsemester eller ut till lantstället. Så ser ojämlikhetens Sverige ut 2020.



Nu genomförs en hel del bra krisåtgärder, vissa på initiativ från Vänsterpartiet. 
Men det görs för lite för vanligt folk. Vår roll är att förmå regeringen att genom-
föra åtgärder som hjälper även alla som inte är företagare eller aktieägare. 
Vänsterpartiet tänker inte lämna någon i sticket. Därför har vi lagt en lång rad 
olika förslag. Du hittar dem här.

Jag tror att vi är många som känner både ilska och sorg över att det krävdes en 
dödlig pandemi för att människors levnadsvillkor och välfärdens behov skulle 
hamna på den politiska agendan för fler partier. Nu är det hög tid för en politik 
från vänster.

MARS 2020

Internationella kvinnodagen

8/3 deltog Vänsterpartiet Skövde i firandet av 
Internationella kvinnodagen tillsammans med 
ett antal partier från Liberalerna Skövde och 
vänsterut samt ett antal kvinnoorganisationer.

Gator döptes om till kvinnonamn. Under ett 
demonstrationståg från Kulturhustorget till Eric 
Ugglas plats lästes information om kvinnorna 
upp.

Vid Eric Ugglas plats bjöds det på fika. Dess-
utom lästes ett manifest från de deltagande 
organisationerna med bland annat detta innehåll 
upp:

Vi tar plats! Vi tar vår rättmätiga plats!

Flickors och kvinnors plats i det offentliga rummet är fortfarande varken trygg, 

https://www.vansterpartiet.se/vansterpartiets-forslag-med-anledning-av-coronakrisen/


självklar eller på våra egna villkor. Det är dags att ändra det nu!

Undersökningar visar att kvinnor i högre utsträckning än män upplever 
otrygghet i det offentliga rummet: på gator och torg, på utomhusgym, i 
kollektivtrafiken etc. Mäns våld mot kvinnor och exploatering av kvinnokroppen 
i reklamsyfte har blivit så normaliserade inslag i det offentliga rummet att 
de påverkar alla köns bild av sina egna – och andras – möjligheter att agera 
som jämställda medborgare. Det offentliga rummet fungerar som en ständigt 
pågående lektion i att veta sin plats. Det är hög tid att byta den lektionssalen 
mot en jämställd arena. En arena som ger alla kön med olika bakgrund och 
förutsättningar möjligheter att känna igen sig, känna sig hemma och kunna 
utvecklas som fria individer och medborgare. Det är dags för kvinnor att bli 
synliga, dags att ta plats!

Vi tar idag de första stegen mot förändring genom att synliggöra kvinnor i namn 
på gator, torg och platser. Vi har bytt namn på gator till namn på olika kvinnor 
som på ett eller annat sätt arbetat för kvinnors rättigheter, för jämställdhet eller 
genom sin gärning varit en förebild eller föregångare inom sitt område.

Styrelsemöte
10/3 var det styrelsemöte med bland annat planering av årsmötet. Det beslutades 
senare att skjuta upp årsmötet. Nytt datum har ännu inte bestämts.

SKÖVDE KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Skövde kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De kan också 
ses på Öppna Kanalen Skövde. Resten av 2020 års sammanträden äger rum dessa 
datum:

 Ø Måndag 27 april
 Ø Måndag 25 maj
 Ø Onsdag 15 juni
 Ø Måndag 28 september
 Ø Torsdag 26 oktober
 Ø Måndag 30 november
 Ø Måndag 14 december

Mer information finns här: Skövde kommunfullmäktiges sammanträden.

ÅTERKOPPLING

Har du frågor om eller synpunkter på Vänsterpartiet Skövde? Vill du ha med något 
speciellt i nästa nyhetsbrev? Har du förslag, till exempel på motioner till kommunfull-
mäktige? Ta kontakt med:

Mats Kristiansson, ordförande: mats.kristiansson.v@gmail.com

PS: Gamla nyhetsbrev finns här: Nyhetsbrev.

http://skovde.vansterpartiet.se/skovde-kommunfullmaktiges-sammantraden/
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