
Vänsterpress om Vänsterpartiet  
– september 2021 

Vänsterpartiets bestämda Nej till marknadshyror i somras, som ledde till en regeringskris, har 

bidragit till att partiets popularitet har stärkts kraftigt under den senaste tiden. Men snart 

kommer V snart att ställas inför en rad problem som kan bli svåra att hantera, i synnerhet den 

kommande höstbudgeten.  

V har formulerat budgetkrav som måste vara uppfyllda för att V inte ska rösta emot. Man vill 

t ex att sjukförsäkringssystemet och a-kassan ska reformeras (bl a att karensdagarna ska 

avskaffas). Man kräver vidare att finansieringen av välfärden måste stärkas och att därför 

”Alla skattesänkningar i budgeten ska motsvaras av minst lika stora skattehöjningar”. Slut-

ligen vill man se betydande satsningar på jobb och klimat för att stärka den gröna omställ-

ningen.  

Kravlistan inte särskilt radikal – man vill väl framstå som ”realistiska”, resonabla och an-

svarstagande. Den har även utsatts för mycken kritik. Något som många pekat på är att ödes-

frågan om klimatet fått en så undanskymd plats och utan man ställt några konkreta förslag. 

Denna kritik har även förts fram internt i partiet. Således offentliggjordes 25/8 att drygt 140 

V-medlemmar skrivit på ett upprop som skickats till partistyrelsen. Enligt Sveriges Radio 

(Ekot) uppmanade brevet partiledningen att ”ta på sig ’ledartröjan’ i klimatpolitiken, kräva att 

regeringen skärper klimatmålen – och öka sin ’positionering’ i frågan medialt”.  

Tidigare artikelsamlingar:  Vänsterpress: Vart går V? – början av juni 2021, Vänsterpress om 

regeringskrisen – juni 2021, Vänsterpress om regeringskrisen – början av juli 2021, 

Vänsterpress om regeringskrisen – juli 2021 

Martin Fahlgren 27/8 2021 
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Internationalen 

Klimatupprop inom Vänsterpartiet  

Rasmus Klockljung 
Internationalen 27/8 2021 

Vänsterpartiet borde kräva att regeringen ska skärpa klimatmålen och är inte tillräckligt 

synliga medialt i klimatfrågan. Det anser 140 partimedlemmar som skrivit under ett upprop 

till partistyrelsen.  

Partiets klimatpolitiska talesperson Jens Holm instämmer. ”Jag håller med om att vi behöver 

prioritera klimatet högre och är inte alls förvånad att det kommer en sådan här skrivelse”, sade 

han till Syre, som var först med att berätta om uppropet. 

Att V i sina fyra krav för att stödja regeringens budget enbart nämner klimatomställningen 

som något industrin ska stå för räcker inte. När partiet är i sitsen att de kan ställa hårda krav är 

det märkligt att inte ta tillfället i akt. 

Lästips, se även: V:s klimatansvariga backar den interna kritiken, i Dagens ETC. 

Stark linje men inga nyheter i Dadgostars sommartal  

Rasmus Klockljung 
Internationalen 27/8 2021 

Höstens budgetomröstning och Socialdemokraternas misslyckande stod i fokus när 
Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar på onsdagen höll sitt sommartal. 

 

Hon upprepade de krav som Vänsterpartiet nyligen ställt för att rösta på regeringens budget 

– Vänsterpartiet har alltför länge förlitat sig på Socialdemokraterna, att de ska få samhället att 

fungera. Vi ser nu att de inte klarar av det de är satta att göra. De klarar inte av skolan, inte 

jobben, inte tryggheten. Det S lämnar efter sig den här mandatperioden är ett splittrat LO, 

massarbetslöshet. 

Vi ser nu att vi har varit naiva, och det gör att vi inte längre kommer ge ett passivt stöd. 

Vänsterpartiet vill att budgeten ska ”garantera välfärden, öka jämlikheten, och börja investera 

i klimat och i jobb”. Dessutom kräver de att den ska innehålla en upprustning av 

sjukförsäkringen, a-kassan och pensionerna. 

– Alla budgetar under mandatperioden har varit högerbudgetar. Nu behöver regeringen vårt 

stöd, påpekade Dadgostar. 

Talet hölls i Dadgostars uppväxtstad Göteborg. Hon inledde med att tala om industristaden 

Göteborg och industrins roll i klimatomställningen. 

https://www.etc.se/inrikes/vs-klimatansvariga-backar-den-interna-kritiken
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– Partier skyller på varandra eller kräver att individen ska göra rätt. Så agerar makthavare som 

inte tar ansvar. Sverige behöver agera och ställa om och göra det tillsammans. Industrin 

kommer leda den utvecklingen. Politikens uppgift är att matcha de privata investeringarna. Vi 

ska ta på oss ledartröjan, världens mest kvalificerade industriarbetare gör det möjligt. 

Dadgostar gick även till angrepp mot vinsterna i välfärden och mot marknadsskolan, som hon 

kallade för ” 30 år av vilda västern i skolan”, och lyfte att marknadshyrorna är borta från 

bordet. 

– Att som parti vara sprunget ur arbetarrörelsen är att ha respekt för arbetet, sade hon, och vill 

därför att Sverige ska följa Danmarks exempel och sänka pensionsåldern för de som har 

fysiskt påfrestande arbeten. 

Det var ett tal som tydligt betonade Vänsterpartiets ställningstaganden och krav, men som inte 

innehöll någon politisk nyhet. 

Offensiv 

Vart går Vänsterpartiet?  

Elin Gauffin  
Offensiv 4/8 2021 

 
V borde staka ut en tydligt antikapitalistisk, systemkritisk kurs med kampen underifrån som 
stöd (Foto: Public Domain t.v, Natalia Medina t.h). 
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I och med att Vänsterpartiet satte ner foten med hjälp av proteströrelsen Nej till mark-

nadshyra och fällde regeringen som pressades att skrota de nya hoten om marknads-

hyra har ett nytt fönster öppnats i svensk politik. Det märks av att Vänsterpartiet i 

SVT/Novus går upp till 13,3 procent av väljarstödet. Det är det högsta någonsin i Novus 

mätningar. 

Innan regeringskrisen hade V 9,6 procent i Novus. Hur denna kraftiga ökning har gått till är 

väldigt viktigt: att säga nej till ytterligare en stor marknadsreform – marknadshyra i nypro-

duktion. Aron Etzler, partisekreterare för V, får i media svara på om det gynnar sig att bråka. 

Som om det hade handlat om ett syskonbråk för att få lite uppmärksamhet. Det handlar om att 

det behövs en total kursändring.  

Hyresgäster och alla lågavlönade samt välfärden har pressats tillbaka under decennier och på 

sistone har tempot accelererats. Strejkrätten begränsades, LAS urholkades och statens 

gigantiska stödpaket under corona blev till stor del aktieutdelningar till redan snorrika – utan 

att något motstånd restes.  

Sommaren 2021 reste vi motstånd. Nooshi Dadgostars misstroendevotum baserades, som 

hon också refererar till, på gräsrotskampen. Det engagemanget gjorde det tydligt för hela den 

politiska eliten att den stora majoriteten är emot – så ta inte i marknadshyra ens med tång.  

Folk är beredda att gå långt. Kampanjorganisationen Skiftet gjorde en egen Folkets remiss-

undersökning bland sina prenumeranter om hur de skulle känna om marknadshyra infördes. 

2,100 personer svarade att de skulle bli rädda och inte veta vad de skulle göra. Nästan lika 

många, 1,920 personer, svarade:  

”Upp till kamp: Jag skulle höra av mig till mina grannar och organisera oss tillsammans, även 

om vi inte fick!”.  

Detta uttrycker en vilja att bryta stiltjen och normen, att organisera sig kollektivt utan att be 

om lov.  

Det behövs en vänsterpolitik som går på tvärs med företagsintressena och som är 

kopplat till masskamp underifrån. 

Att en grupp, en ganska stor grupp – de tre miljoner hyresgästerna plus alla som söker 

bostad – för en gångs skull vunnit en seger har väckt ett politiskt intresse och ger inspiration 

till alla. Det märks på stan när vi säljer Offensiv, många fler än tidigare har stannat och vill 

prata – ofta i grupp.  

Det märks i att Vänsterpartiet har fått 4,800 nya medlemmar sedan den 1 juni. Hur tas detta 

vidare? 

Utmaningen syns inte minst i samma Novus där SD går om Moderaterna och med sina 21,6 

procent är nära S som faller ner till 23,8 procent.  

Det är mer av samma som behövs. Vänsterpolitik som går på tvärs med företagsintressena och 

som är kopplat till masskamp underifrån är det som kan fånga upp den vänsterradikalisering 

som doftar förbi där utanför det öppna fönstret.  

Det är det som skulle kunna sätta upp verkningsfullt motstånd även på de andra akuta fälten – 

arbetsmarknad, vården, skolan, socialförsäkringar, asylrätt osv. 

Nu är det dessvärre inte det som sägs av Nooshi i hennes bejublade tal i Almedalen. Stilen 

och retoriken har liknats vid Tage Erlanders och lockat nostalgiska socialdemokrater. Och 

innehållet är också mer likt Erlander än Palme, ja vi rör oss helt och hållet på socialdemo-

kratisk mark här. Det finns ingen antikapitalism eller systemkritik. Återigen hyllas svensk 

industri.  
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Varför hyllas inte de vilda strejkerna istället om vi ska prata nostalgi – eller massrevolterna i 

världen om vi ska prata nutid?  

Det var en sprudlande aktivism underifrån som pressade partitoppen att sätta ner foten. I den 

ideologiska striden som, om än inte uttalat, nu blåser likt ett korsdrag inom Vänsterpartiet 

finns ledningens mål om att bli det nya socialdemokratiska partiet i samarbete med staten och 

storbolagen i ena fönstret och många av medlemmarnas önskan om ett annat system i det 

andra.  

Kampen utanför partiet, på gator och torg, kan bli avgörande för kursen. 

Proletären 

V:s folkhemsdröm – en politik för alla?  

Ledarredaktionen 
Proletären 8/7 2021  

Nooshi Dadgostar pratade om den svenska modellen och folkhemmet i sitt 
Almedalental. V vill bli det nya S. Samtidigt saknas systemkritiken.  

Först ut bland talarna i årets Almedalsvecka var Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar. 

Självförtroendet har vuxit markant hos henne efter debatten om marknadshyror och miss-

troendeförklaringen mot regeringen. 

Medvinden i opinionen syntes tydligt där Dadgostar deklarerade att ”den nyliberala eran har 

gått i graven”. I talet ville Dadgostar närmast framstå som en ny landsfader. Hon ser inte sitt 

ansvar som främst hos Vänsterpartiet och lojaliteten finns inte i riksdagshuset utan hennes 

ansvar, menar hon, finns hos svenska folket där hon har respekt för rösterna i valurnan och 

inte springer andras ärenden. 

Dadgostar talade om folkhemmets hjärta, den svenska modellen, att väljarna inte ska sättas 

på avbytarbänken och att det sunda förnuftet har ersatts av politisk prestige. 

Men bortom orden borde alla fråga vad hon egentligen säger? Det kan låta vällovligt men 

innebörden är så oklar att det blir omöjligt att förstå vad hon avser. Eller om man vänder på 

det, alla kan läsa in det de vill höra för att kunna nicka instämmande. Vem eller vad definierar 

till exempel det sunda förnuftet i politiken? 

Det finns inget parti som representerar hela svenska folket. Själva definitionen av ett politiskt 

parti är att det är en intressegrupp. Ett särintresse som förenas i en förening. Det kan handla 

om en ideologi som liberalismen eller om en specifik fråga som att skydda privatlivet på 

internet. Det största särintresset representeras av arbetarklassen där klasstillhörigheten skiljer 

intressena åt. 

I en tid där ideologi suddas ut till förmån för en politik som antas kunna appellera alla är det 

inte konstigt att Dadgostar och Vänsterpartiet anammar detta bedrägliga språkbruk. Det är ett 

klassiskt socialdemokratiskt språkbruk. Förklätt i begreppet folkhemmet hävdade Per-Albin 

Hansson samhället som ett hem för hela folket, präglat av samförstånd och jämlikhet. 

Denna politik byggde på tanken om den korporativa staten, en stat som var en överens-

kommelse mellan socialdemokratin och kapitalet. Den korporativa staten i Sverige är känd 

som Saltsjöbadsandan, välfärdssamhället eller den svenska modellen. 

Från 1930-talet var trycket från arbetarrörelsen och ett konkurrerande socialistiskt världs-

system så stort att kapitalet gick med på eftergifter. Folk fick bättre bostäder, pensioner man 

kunde leva på och reallöneökningar. Men kapitalet drog gränsen vid ägandet, som fortsatt 
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skulle vara privat och enskilt. Samtidigt fick de också fredsplikten som passiviserade 

arbetarrörelsen och därmed över tid säkrade kapitalismens makt och vinster. 

Här ligger den så kallade svenska modellen; att arbetsmarknadens parter ska komma överens 

om de kapitalistiska spelreglerna. Det är denna modell och denna gamla socialdemokratiska 

tankevärld som Vänsterpartiet nu gör allt för att återerövra. Så citerade Dadgostar till exempel 

Per-Albin Hansson i sitt tal och hon återkommer ofta till den svenska modellen. 

Nooshi Dadgostar talar gärna om svunna tider. Men uppfattningen om den svenska modellens 

förträfflighet är väl selektiv. ”Löntagare och hyresgäster vet bäst, genom förhandlingar. Den 

svenska modellen var stark”, berättade hon. Men då ska man veta att i riktlinjerna för den 

svenska bostadspolitiken under folkhemmets glansdagar skulle hyran vara cirka 20 procent av 

en LO-arbetares lön. Idag är den uppemot 42 procent.  

Kapitalet tar en allt större bit av kakan, även med den svenska modellen. Här handlar det om 

tempo. Med marknadshyror går det snabbare, med traditionella metoder går det långsammare. 

Men utvecklingen går åt samma håll. Hyresgästerna förlorar, fastighetskapitalisterna och 

bankerna vinner.   

Vänsterpartiet vill bli de nya Socialdemokraterna. De vill vara det reformistiska partiet i 

svensk politik och platsen är ledig. Socialdemokraterna övergav den för mer än 30 år sedan 

även om nostalgiska socialdemokrater, anförda av Daniel Suhonen och Reformisterna, 

fortfarande tror att sossarna är ett parti som vill och kan föra vänsterpolitik.  

Vänsterpartiets linje är även att bli ett mer utpräglat valparti. Det är genom ett ökat röstetal 

som kraven i budgetförhandlingarna ska kunna skärpas. Men då krävs mer och större sam-

arbeten med andra partier. Tydligast visades detta i Dadgostars utspel i mitten av maj om att 

de är beredda att samarbeta med Centerpartiet. Ett utspel som genast stöddes av en majoritet 

av Vänsterpartiets partidistrikt. 

När Nooshi Dadgostar håller sitt Almedalstal saknas systemkritiken helt. Visionen om ett 

annat samhällssystem fattas. Varje sig ord som socialism, kapitalism eller arbetarklass 

nämns.  

”Vänsterpartiet kan man lita på”, är det nya mantrat. Men hur var det med arbetsrätten och 

Lagen om anställningsskydd? Det var den andra röda linjen vid sidan av marknadshyror som 

Vänsterpartiet målade upp för att släppa fram Stefan Löfven och Januariöverenskommelsen.  

Här har försämringarna inte bara utretts utan även föreslagits och detta utan att Vänsterpartiet 

agerat. Så när Vänsterpartiet säger att de står för sina ord sträckte de sig till att stå vid ETT 

ord.  

Nu står Löfven inför en omröstning att bli återvald som statsminister. Vänsterpartiet har lovat 

att släppa fram honom. Likaså Centerpartiet med förbehållet att reformen av Las genomförs. 

Dadgostar har de senaste veckorna erkänt att Vänsterpartiet agerat dörrmatta åt Socialdemo-

kraterna men att det nu är slut med det. Men fortsätter de inte att vara just en dörrmatta om de 

återigen släpper fram Löfven trots att alla de nyliberala reformerna utom en finns kvar, 

inklusive försämringarna av arbetsrätten och Las? Den nyliberala eran har inte gått i graven, 

för det krävs betydligt mer. 

 


