
Tal av Jennie Jarve, 1 Maj 2016 

 

Kamrater 

 

Här står vi idag, alla av olika anledningar, alla med olika bakgrund, engagemang, kunskap och 

förväntningar. Jag heter Jennie Jarve är 36 år och bor här på Gotland.  

 

Jag har äran att ha ett av det finaste, roligaste, mest utvecklande, men också tuffaste, jobbigaste och 

svåraste uppdrag som finns – Att vara en av Vänsterpartiets förtroendevalda politiker på ön! 

 

När man hamnar i ett politiskt sammanhang så ställs man inför att prata offentligt. Rädslan att prata 

inför andra gör att mycket blir osagt. Det är en av anledningarna till att jag står här idag, jag övar. Och 

jag kan trösta dig som tänker att du aldrig vågar hålla ett första majtal med att det händer inte så ofta 

att chansen ges. Jag har hållit ett tal tidigare och jag tror det var 1997 så det händer med 20 års 

mellanrum lite drygt.  

Det är som sagt ett utmärkt tillfälle att öva. Dessutom vill jag visa att det går, jag hoppas i alla fall ta 

mig igenom detta tal någorlunda bra även om hosta och förkylning har gjort att rösten är hes och jag 

hoppas inspirera dig som funderar på att engagera dig i Vänsterpartiet att ta kontakt med några av oss 

som finns här idag.  För tillsammans är vi starka, tillsammans gör Vänsterpartiet skillnad! 

 

Vänsterpartiet hade ett mål i vårens budgetförhandlingar som var viktigare än alla andra. Vi ville ha 10 

miljarder kronor i permanent ökat stöd till kommuner och landsting, för att förstärka välfärden. Vi 

lyckades och det blir nu en satsning  på 10 miljarder per år från 2017. Det är en permanent satsning 

som ger kommunerna och landstingen möjlighet att fastanställa personal och planera inför framtiden.  

 
För region Gotland innebär det totalt 46 miljoner år 2017 

 
Det är den största välfärdssatsningen som gjorts under 2000-talet och kanske den största 
förhandlingsframgång Vänsterpartiet någonsin haft. Dessa pengar räcker tillexempel till omkring 25 
000 undersköterskor.   
 
En del av finansieringen av vänstermiljarderna kommer från att Vänsterpartiet har fått igenom kravet 
på bättre beskattning av bankerna och finanssektorn. Det handlar om 1,4 miljarder kronor per år. Vi i 
Vänsterpartiet vill mycket mer i fråga om att beskatta kapitalet. Vi vill se över ränteavdragen och 
fastighetsskatten och det är hög tid att titta på möjligheterna att återinföra arvskatten- och 
förmögenhetsskatten. Och vi vill självklart stoppa alla de superrika som gömmer sina förmögenheter i 
olika brevlådeföretag i skatteparadis runt om i världen. Låt oss nu tillsammans se till att det historiska 
avslöjandet av Panamaleaks blir den vändpunkt vi behöver för att visa en politisk vilja som sätter 
stopp för de superrika skattesmitarna. 
 
Vänsterpartiet är en nagel i ögat på kapitalet och kommer att fortsätta vara det. Till skillnad från 
socialdemokraterna drar vi oss inte för att ta den matchen och beskatta kapitalet. Och när det handlar 
om att prioritera vilka kostnader man ska skära i vet vi vilka kostnader vi vill nedprioritera rejält - 
storbankernas rekordvinster. 
 
Det är välfärden som håller ihop solidariteten i vårt land. I Sverige fungerar mycket i välfärden bra. 
Men vi vet också att det skulle kunna fungera bättre. 
För att lyckas måste vi kunna rekrytera och behålla personalen som arbetar i skolan, vården och 
omsorgen. Vi är medvetna om att många av de pedagoger, vårdarbetare och andra som nu behövs i 
välfärden tillhör yrkesgrupper som det råder brist på och att det tar tid att utbilda nya socialsekreterare 
och lärare. Just därför vill vi satsa på att genom förbättrade arbetsvillkor locka tillbaka dem som 
lämnat dessa yrken. Vi är också medvetna om att varje kommun bäst vet hur behoven ser ut hos just 



dem. Därför vill vi lämna besluten om vilka prioriteringar som ska göras och hur fördelningen mellan 
olika yrkesgrupper ska se ut, åt varje kommun, landsting och region. 

 

Vården genomgår ett generationsskifte där den nya generationens sjuksköterskor inte ställer upp på de 

gamla villkoren. De flyr till Norge, till bemanningsföretag och till dagtider i öppenvården. 

 Allt färre vill arbeta kvällar, helger och nätter. Därför tvingas vården till dyra lösningar med 

hyrpersonal och övertid.  

Inom hälso- och sjukvården på Gotland har det beslutats att införa ett hyrstopp för sjuksköterskor och 

Vänsterpartiet stödjer även förvaltningens förslag att se över ett stopp även för hyrläkare. Detta är 

nödvändiga åtgärder för att på sikt lösa bemanningssituationen. Andra förslag som vänsterpartiet tror 

på är sex timmars arbetsdag! Jag är övertygad om att Region Gotland skulle bli betydligt attraktivare 

som arbetsgivare om vi införde arbetstidsförkortningar inom barnomsorgen, omsorgen och sjukvården.  

 

När det gäller förbättrade arbetsvillkor så ser Vänsterpartiet även att arbetstiderna behöver ses över. 

Det måste gå att förena arbetsliv och föräldraskap exempelvis. Även inom slutenvården och på många 

särskilda boenden och andra typer av dygnet-runt-verksamhet måste det kunna vara möjligt att arbeta 

måndag till fredag dagtid.  

Det skulle skapa kontinuitet för både patienterna och personalgruppen att någon/-ra arbetar rak vecka 

och utför det mesta av arbetet på dagtid. Kanske skulle vi lyckas återanställa de sjuksköterskor som 

lämnat slutenvården pga arbetstiderna.  

 
Välfärden behöver inte bara mer resurser, den behöver också befrias från vinstjakten. Girigheten kan 
inte få fortsätta styra över skola, vård och omsorg. Genom att stoppa vinstintresset ser vi till att 
välfärden istället finns till för dem som behöver den. Välfärden ska styras av solidaritet, 
medmänsklighet och omtanke, inte jakt på vinster. Vänsterpartiet och regeringen har en uppgörelse 
som – om den genomförs – innebär slutet på vinstjakten. Det kommer inte längre att vara möjligt att 
göra snabba pengar på elever, patienter och äldre. 
Väldigt få har det bra på mångas bekostnad. I denna fråga har vi svenska folket med oss, men en 
riksdagsmajoritet emot oss. Bara folklig samling kan ändra på det. Tillsammans kan vi göra skillnad 
 

När jag nu får chansen att tala så vill jag även passa på att prata om en av de vanligaste dödsorsakerna 

i Sverige, självmorden. Under 2015 dog 1531 personer i självmord. Det är fyra personer varje dag. 

Mänskliga tragedier som det är möjligt att förebygga och förhindra. Region Gotland antog 2008 

Vänsterpartiets motion, om en Nollvision på självmord. Låt den bli verklighet! Tillsammans kan vi 

rädda liv! 

 

Den psykiatriska vården ligger mig varmt om hjärtat. Äntligen renoveras psykiatriska klinikens lokaler 

i Visby. Innehållet i Vården skall bli mer personcentrerad. En grupp som idag har svårt att få rätt hjälp 

och stöd  är Unga kvinnor som självskadar sig. Många gånger blir dem inneliggande på en 

slutenvårdsavdelning väldigt länge, upp till flera år. Det är unga människor som vi idag låser in för att 

andra metoder att hjälpa saknas. Unga kvinnor vårdas ibland på psykiatriska avdelningar tillsammans 

med män dömda för grova våldsbrott. Här måste det ske förbättringar och det är bråttom.  

 
Jag ska nu byta ämne och prata om Kriget i Syrien som nu har pågått i 5 år. Det som började med rop 
på demokrati och rättvisa har förvandlats till ett blodigt inbördeskrig som kostat närmare en halv 
miljon människoliv, skapat enormt lidande och resulterat i att miljontals människor befinner sig på 
flykt i och utanför landet.  
 
Omvärlden har ett stort ansvar för utvecklingen i Syrien. Länder som Iran, Turkiet, Saudiarabien, 
Ryssland och USA har understött de olika stridande parterna och underblåst kriget. Al-Assads 
oljefatsbombningar och Daeshs terror möjliggörs av dessa länders intressen och den syriska 
civilbefolkningen får betala med sitt lidande.  



 
Bakom Daesh finns det flera individer och organisationer, tidigare också länder, som stöttar dem. Vi 
måste vara beredda att använda sanktioner mot dem som stöttar Daseh. Vi måste sätta press på 
grannländerna att stänga sina gränser för att förhindra att det inte kommer ytterligare vapen och 
kombattanter till Daesh. 
 
Drömmen om ett demokratiskt Syrien i fred lever än. Runt om i Syrien fortsätter modiga kvinnor och 
män att kämpa för en bättre framtid. I norra Syrien, i Rojava, har kurderna tillsammans med andra 
grupper med stor framgång slagit tillbaka Daesh. Vill vi besegra Daesh måste vi stödja dem som varje 
dag kämpar mot terrorn på marken i Syrien. För det första måste vi kräva att Turkiet slutar bomba 
kurdiska mål i Syrien och Irak, för de andra måste kurderna bjudas in till fredssamtalen och för det 
tredje måste vi öka den humanitära hjälpen till Rojava. Låt oss bygga upp skolorna, och sjukhusen och 
ge hjälp till de människor som flyr från sina hem, så att kurderna och deras allierade kan ta fighten mot 
Daesh. 
 
Vänsterpartiet fördömer tydligt och skarpt den syriska regimens förbrytelser såväl som de brott delar 
av oppositionen har begått. Även om vi ser att övergrepp begåtts av olika parter är vi tydliga med att 
det är regimen som bär huvudansvaret för utvecklingen i landet. Diktatorn Al-Assad måste avgå och 
lämna plats för demokratiska val. Syriens olika etniska och religiösa grupper måste få sina rättigheter 
garanterade. 
 
Omvärlden måste sätta den syriska befolkningens behov av fred framför egna särintressen. 
Vänsterpartiet ser ingen militär lösning på kriget i Syrien. FN behöver få en mer framträdande roll och 
fredssamtalen ett kraftfullt stöd. FN-resolutionerna 1325 och 1820 är helt avgörande verktyg för en 
lösning på konflikten. Kvinnor måste inkluderas i försöken att bygga fred. Sverige måste agera för att 
löftena om humanitärt stöd uppfylls och att hjälpen når fram till dem som behöver den mest. 
 
Kriget i Syrien har ökat Turkiets makt i regionen. Ett Turkiet som under Erdoğans styre tagit fler 
betydande steg bort från demokratins väg. Rapporterna om grova kränkningar av mänskliga 
rättigheter, inskränkt yttrandefrihet och ett växande förtryck av landets kurder avlöser varandra. Sedan 
i somras har utvecklingen i Turkiet entydigt gått åt fel håll. Över 400 av HDP:s kontor har attackerats, 
tusentals oppositionella, journalister och aktivister har fängslats och våldet trappas upp i en rad 
kurdiska städer. Hitintills har fler än 300 civila dödats.  
 
Det är detta land som EU nu utser till sin egen gränsvakt. För att försöka stoppa människor på flykt 
undan krigets Syrien, våldets Irak, förtryckets Afghanistan och många andra av världens alla osäkra 
platser, sluter EU avtal med Turkiet. Till Turkiet – som inte accepterar icke-europeiska flyktingar, som 
skickar tillbaka flyktingar till Syrien och deporterar flyktingar från andra länder istället för att pröva 
deras asylskäl – ska EU nu skicka tillbaka flyktingar. I utbyte mot att stoppa de människor som flyr för 
sina liv ska Turkiet, utöver 3 miljarder Euro, få visumlättnader för sina egna medborgare och 
återupptagna förhandlingar om EU-medlemskap. Den svenska regeringen stöder avtalet och bidrar 
med 700 miljoner kronor. Det är inget annat än en skam. Samtidigt fortsätter människor att fly för sina 
liv. När gränsen mellan Grekland och Turkiet nu stängs kommer nya vägar skapas. Medelhavets 
kustlinjer är långa, vägen genom Ryssland lika så. Endast fred och rättvisa kan få människor att sluta 
fly.   
 
Jag tänkte avsluta mitt tal med att knyta an där jag började. För min förhoppning är att ni funderat på 
er anledning till att ni står här idag, nu under talets gång. Er anledning och ert varför är viktigt. Jag sa 
att det ibland är tufft att vara förtroendevald då är det viktigt att veta varför man en gång började så 
man inte ger upp. Det gäller i många andra situationer också förstås, för ibland kan det kännas 
hopplöst att genomföra förändringar. Men tillsammans är vi starka, tillsammans orkar vi kämpa för ett 
bättre och rättvisare samhälle, tillsammans gör vänsterpartister skillnad! 
 
Till sist vill jag framföra ett stort tack till er alla som lyssnat för att jag fick öva på att hålla tal för er! 


