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ag vill skriva om betydelsen – även för oss – av att arabvärldens folk tar tillbaka 
kontrollen över sina länder, och sin olja, från väststödda diktaturer. Om att 8 mars-
firandet – som lyfter sexuell och reproduktiv hälsa – borde bli början till slutet för 
uppfattningen att sexualupplysning och kvinnors hälsa är något man tar tag i om 
det blir tid och pengar över. I skolan, i kommunerna och i världen. Att Ung Vänster 
kampanjar för liknande krav i år är hoppfullt.

Men för att göra politik behövs det redskap. Som ett 
starkt vänsterparti. Tiden att diskutera hur vi skapar det är nu. 
2010 ökade antalet medlemmar i Storstockholm med 40%, från 
1943 till 2716. Hur distriktsstyrelsen vill omvandla tillström-
ningen till politiska resultat står i förslaget till verksamhetsplan 
på vår hemsida, under ”årskonferens”.

ammanfattningsvis: Vi har och ska driva en bra poli-
tik på många områden. Men politik är också att prio-
ritera. Den gemensamma välfärden och allmännyt-
tiga bostäder är avgörande för att stärka demokratin 
och utjämna växande klass- och könsklyftor. Förra 

året förde vi dialog med 3000 Stockholmslänsbor på gator och torg 
om detta. Över 75% var lika kritiska som vi till att välfärdens skat-
tepengar går till aktieutdelningar. Nu måste vi få upp frågan på dag-
ordningen, utveckla och samordna vår politik och kommunikation. 
Folk måste känna att vi också har svaren. Det blir lättare när hela 
partiet lyfter frågorna i år. Slutligen öppnar motsättningen vinst – välfärd för mer systemkritik. 
Vinstintresset står i motsättning till klimatet, demokratin, jobben, det mesta.

Vi behöver stärka partiets ekonomi och organisation via bidrag från medlemmar, sam-
ordning av resurser och skatt på arvoden till förtroendevalda. Stödja medier som Flamman. 
Och satsa på det viktigaste mediet: medlemmarna.

u som är ny: hjälp oss utveckla våra arbetsformer. Kom med idéer, säg till 
om det är svårt att komma in i arbetet. Alla partiföreningar måste snabbt 
välkomna nya. Låt inte gamla konflikter dominera arbetet. Medlemsmöten 
måste vara välkomnande och inkluderande. Alla måste erbjudas aktiviteter 
som tar till vara just deras kontakter och kunskaper.

Storstockholm har öppnat för nätverksorganisering för dem som vill komplettera parti-
föreningsarbetet med mer aktivism eller arbete på särskilda områden. Stödet till partifören-
ingarna behöver utvecklas. Omfattande fördjupningsstudier planeras i vår för dig som vill 
lära dig mer och ta ett större ansvar i partiet. Delta gärna.

I mars håller vi årskonferens dit ni skickat fler motioner än på länge. I april håller partiets 
framtidskommission öppet rådslag i Stockholm. Vi ses i förnyelsearbetet.
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MANusstopp

John Hörnquist, distriktsordförande

D

S

J
»Och satsa på det vik-

tigaste mediet: medlem-
marna. Du som är ny: 
hjälp oss utveckla våra 
arbetsformer. Kom med 
idéer, säg till om det är 
svårt att komma in i 
arbetet.«

Toppen: Den arabiska 
revolutionen.

Botten: Slumvärdar och 
livsfarliga förskolor.
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Årskonferensen är det högsta 
beslutande organet för Vän-
sterpartiet Storstockholm. 
Här bestämmer distriktets 
medlemmar i vilken riktning 
Vänsterpartiet ska jobba 
under det kommande året. 

Årskonferensen 2011 kom-
mer att hållas i Landstings-
huset, Hantverkargatan 45, 
på Kungsholmen i Stockholm 
19-20 mars.

Alla föreningar deltar med 
ombud som baseras på antal 
medlemmar i föreningen. 129 
ombud har valts, utöver det 

tillkommer ersättare ifall om-
budet blir sjukt eller bara kan 
delta en av de två dagarna. 

Även om man inte har 
valts till varken ombud eller 
ersättare så har distriktets alla 
medlemmar rätt att närvara, i 
mån av plats. Förutsatt att du 
har betalat medlemsavgiften. 
Om du är osäker på det så kan 
du antingen kolla det redan nu 
eller ta med 300 kr till årskon-
ferensen och betala på plats.

Under de två dagarna kom-
mer bland annat distriktssty-
relsens förslag till verksam-

hetsplan att diskuteras, en ny 
distriktsstyrelse och –ordfö-
rande kommer att väljas med 
mera. Alla dokument hittar du 
på distriktets hemsida, stor-
stockholm.vansterpartiet.se/
arskonferens-2011. 

Observera att ombud får 
sina handlingar skickade till 
sig. De ombud eller intresse-
rade som behöver handlingar 
på plats kommer behöva 
betala en liten ersättning. 

Gäst på årskonferensen är 
bland andra partiordföranden 
Lars Ohly. H

Dags för årskonferens
09.30 
Då startar årskonferensen 
lördag 19 mars på Landstings-
huset, Hantverksgatan 45.

Det här kommer diskuteras
Verksamhetsplan och • 
motioner på denna
Allmänna motioner• 

Alla dokument hittar du på 
vår hemsida, under fliken 
Årskonferens 2011.
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Under våren och hösten 2011 ordnar Vän-
sterpartiet Storstockholm de mest omfat-
tande fördjupningsstudierna i distriktet 
på länge. Syftet är att ge så många nya och 
gamla medlemmar som möjligt, möjlighet 
att växa och utvecklas politiskt och organi-
satoriskt i partiet. Tanken är att studierna 
ska underlätta för deltagarna att spela en 
större roll i partiarbetet framöver. Men även 
om man är osäker på hur aktiv man kom-
mer vara framöver, är man varmt välkom-
men att delta och lära sig mer.

Alla aktiva partimedlemmar behöver kun-
skaper i såväl politik, teori och strategi som 
organisation och kommunikation. Därför 
ska kursen ta upp alla dessa saker. För att 
hinna med att fördjupa sig i frågorna pågår 

kursen under både våren och hösten 2011. 
Det är möjligt att bara gå den ena delen men 
vi rekommenderar att man läser båda. 

Fysiska träffar ungefär en gång var tredje 
vecka kombineras med självstudier – och 
för dem som vill – egenorganiserade diskus-
sionsmöten däremellan. Alla de fysiska träf-
farna har föreläsare med god kunskap om 
ämnena ifråga. Några av dessa kommer att 
vara öppna för alla partimedlemmar och ut-
annonseras i Vänsteraktuellt. Andra är bara 
för kursdeltagarna. H

Fördjupningsstudier med start 10 mars:

Vill du lära dig mer om partiet, 
politik och hur du kan vara aktiv?

Preliminära möten och teman 
under våren (10 mars till mitten av 
juni):

10 mars 18.00-21.00 på Kafé 
Marx, endast för kursdeltagare

Ida Gabrielsson, sammankallande i 
framtidskommissionen, om dess arbete

För övriga meddelas datum senare:

Emil Broberg, ansvarig från parti-• 
styrelsen för kampanjen mot vinst i 
sjukvården
CH Hermansson och Lars Werner, f • 
d partiledare, om partiets historia
Två pass om våra feministiska och • 
marxistiska grunder
Ulla Andersson och Micke von • 
Knorring om ekonomisk politik och 
politisk ekonomi

Preliminära teman under hösten 
(startar augusti/september):
Internationell politik, klimatfrågan, och 
mer teori. Lokala frågor, kommunika-
tion, organisation och kampanjarbete.

Anmälan 
Stockholm@vansterpartiet.se senast 
onsdag den 2 mars för vårens/samtliga 
studier.

John Hörnquist
distriktsordförande

!
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Vilka frågor vill du helst 
driva i landstinget? 

– Utökad och väl fungeran-
de kollektivtrafik. Det behövs 
större kapacitet för att minska 
trängseln, fler avgångar, nya 
linjer och bättre underhåll och 
beredskap. Det behövs också 
större tillgänglighet. Öppna 
spärrlinjer underlättar för alla 
att komma ut och in smidigt 
och enhetstaxa underlättar 
för människor att resa dit de 
behöver i hela länet. 

Ditt favoritställe i Stockholm?  
– Det beror på, favoritställe 

i naturen är Gåseborg, det 
ligger vid Mälaren i höjd med 
Jakobsberg, där finns klätter-
klippor, utsikt, lite skog och 
badställen. Mitt favoritställe 
i stadsmiljö är området kring 
Katarina kyrka. Där finns gam-
la sten- och trähus bevarade 
med några moderna hus väl 
infällda, där finns kullerstens-
gator, utsikt över Saltsjön och 
en fantastisk kyrka. H  IF

Vilka frågor vill du helst 
driva i fullmäktige? 

– Jag sitter i äldrenämnden, 
vilket känns helt rätt för mig. 
Äldreomsorgen är som ett 
lackmuspapper på hur solida-
riskt och rättvist samhället är, 
egentligen. Vi ska ha världens 
bästa äldreomsorg, det har vi 
råd med. Att se privata aktie-
bolag krama ut vinster ur en re-
dan underfinansierad äldreom-
sorg, är inte bara upprörande, 
det är faktiskt skamligt. 

Ditt favoritställe i Stockholm 
– Blir jag för upprörd är 

Hagaparken platsen jag helst 
promenerar i. Som liten var 
jag jämt i Hagaparken, med 
barnpromenaden, dagmam-

man, daghemmet, lekskolan 
och fritidshemmet. Hagapar-
ken är min hembygd! H	

InGrID FALK

ny i Stockholms läns landsting, ledamot (V)

Anna Sehlin, 31 år, Årsta

ny i fullmäktige Stockholm stad , ledamot (V)

Torun Boucher, 51 år,  
Södermalm 

Röd Glöd
 – den informella träffpunkten 
för det angelägna samtalet!

Sista fredagen varje månad 
erbjuder vi mellan kl 17 och 
22 en mötesplats för parti-
kamrater som är sugna på 
sociala möten, intressanta 
diskussioner om politik, filo-
sofi, musik, konst och annat 

av livets väsentligheter. Våra medlemmar serveras 
även dryck och lite tilltugg till självkostnadspris.

”Röd Glöd” håller till på Kafé Marx och arrang-
eras idag av Kungsholmens partiförening, men väl-
komnar även andra kamrater som vill besluta kring 
framtida innehåll att ansluta sig till arrangörsgrup-
pen (kontakta kungsholmen@vansterpartiet.se).

Den 25 februari har vi omvälvningarna i Tunisien 
och Egypten i fokus. Vad betyder de folkliga res-
ningarna för folken i regionen, för Israel-Palestina 
konflikten, EU och USA?  Ser vi en våg av demo-
kratisk och social rörelse som kan rita om den 
gamla kartan? Kunniga på området berättar och 
svarar på frågor. Vid 18-tiden gästas vi av Mattias 
Gardell, professor vid Uppsala universitet, förfat-
tare, och en av initiativtagarna till ”Ship to Gaza”. 
Vi får under kvällen även besök av Per Björkman, 
frilansjournalist och författare vars reportagebok 
»Arvet efter Mubarak – Egyptens kamp för frihet« 
kommer ut i mars. Jesper Wiklund från distrikts-
styrelsen bidrar med sina kunskaper om svensk 
vapenexport, och Fassidy Kourouma serverar oss 
en ”Danse democratique”.

I denna iskalla tid säger vi: Kom och värm dig i 
den röda Glöden.

Föränmälan krävs: kungsholmen@vansterpartiet.se
Plats: Kafé Marx, fredag 25/2 kl 17.00-22.00 
Boka även in fredagarna 25/3, 29/4 och 27/5

Starta eget!
Vill du starta ett nätverk i en fråga som du är 
intresserad av? Eller en branschförening? Hör då av 
dig till storstockholm@vansterpartiet.se
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Det blev Davids kamp mot 
Goliat. Bara Vänsterpartiet 
var emot en fortsatt privati-
sering av St. Görans sjukhus. 
Den största akutsjukvårds-
upphandlingen någonsin 
pressas nu igenom inom 
loppet av ett par månader. 
En upphandling som kommer 
att sträcka sig över minst tolv 
år – till en kostnad av ca 20 
miljarder – klubbades i lands-
tingsfullmäktige i januari.

De folkvaldas möjlighet 
att granska och diskutera 
denna upphandling struntar 
borgarna fullständigt i. Priva-
tisering sätts före demokrati 
och insyn. 

Både MP och S vek sig 
tyvärr. Inget av dessa partier 
sade nej till fortsatt privatise-
ring utan lyfte att landstinget 
borde få delta i upphand-
lingen med ett eget anbud. 
Det vill säga att även vi skulle 
kastas ut på en kommersiell 
vårdmarknad! 

Det självklara alternativet för 
oss som tror på en gemen-
samt ägd och finansierad vård 
är naturligtvis att vi också ska 
driva den. Varför ska ansikts-
lösa aktieägare i skattepara-
dis stoppa skattepengar som 
vinst i egen ficka?

riskkapitalbolag med säte i 
skatteparadis ska inte driva 
offentligt finansierad vård! 
Skattepengar ska oavkortat gå 
till vård, inte till aktievinster!

Akutsjukhusen är vårdens 
ryggrad – säljs de ut går den 
demokratiska styrningen av 
vården förlorad och vården 
öppnar för gräddfiler och 
privata sjukförsäkringar.

Denna gång talade vi för 
döva öron, men vi ger inte 
upp! H

BIrGITTA SeVeFJorD

Oppositionslandstingsråd

St.Görans sjukhus 
fortsatt privat

David mot Goliat,  endast 
Vänsterpartiet var emot en fortsatt 

privatisering av St. Görans sjukhus.

Bemöt  
Sverigedemokraterna!
Vad fick ni lära er?

– Det viktigaste vi fick lära hur man vänder debat-
terna till vår egen fördel, när SD snackar om mass-
invandring, säger vi att det istället handlar om en 
massavvisning. Det säger Seluah Alsaati från aktivist-
nätverket som arrangerade mötet med Kalle Larsson. 

– Vi måste vända debatten och börja tala om klass 
och välfärdssamhället. De flesta som röstar på SD är 
inte genuina rasister utan frustrerade över sin livssi-
tuation. Där kan Vänsterpartiet erbjuda ett alternativ.
Vad tror du deltagarna tyckte om det?
– Intresset var superstort, drygt 80 personer kom, 
vilket var mer än dubbelt så många som vi trodde 
skulle komma. 

Hur ska ni i aktivistnätverket göra med allt det nya 
som ni lärt er?

– Vi ska ha ett möte nästa söndag för att diskutera 
en antirasistisk strategi. I nätverket jobbar vi med de 
frågorna som medlemmarna vill. Egentligen kan man 
säga att vi redan nu jobbar med antirasism. Vi har 
sedan i höstas varit ute med fika för välfärden. Just 
nu hjälper vi partiföreningen i Hässelby-Vällingby 
där vi bland annat knackar på hos de boende för att 
fråga vad de tycker om välfärden. 

Vill du vara med i aktivistnätverket kontakta då: 
aktivistnatverket@vansterpartiet.se

Är du en ny medlem?
Som ny medlem i Vänsterpartiet har du möjlighet att få 
veta mer om oss på Kurs för nya medlemmar. Kursen är 
gratis. Anmäl dig till stockholm@vansterpartiet.se

Kurs för nya medlemmar 11-12 dec
Kafé Marx, Kungsgatan 84 (inne på gården).
Anmäl dig till stockholm@vansterpartiet.se

Kurs för nya medlemmar 21-22 mars
Syninge Kursgård, Norrtälje.
Anmäl dig till stockholm@vansterpartiet.se

24-25
feb

21-22
mars
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Partistyrelsen har beslutat 
att vi ska ha två rikstäckande 
kampanjer under 2011. Inför 
den första kampanjen jobbas 
det febrilt. Gruppledare i 
landsting/regioner, om-
budsmän och riksdagsgrup-
pen är inbjudna till upptak-
ten i Stockholm den 2 mars.

En rapport med fokus på risk-
kapitalbolag Vinst i vården håller 
på att sammanställas. Sekreterare 
är Stefan Kudryk från partikans-
liet och politisk ansvariga är Emil 
Broberg och Birgitta Sevefjord.

– Fem av de sex största vård- 
och omsorgskoncernerna i 
Sverige ägs och styrs av risk-
kapitalbolag. Deras vinster, det 
vill säga våra skattepengar, förs 
ut till skatteparadis. Det vill vi 
ändra på genom lagstiftning, sä-
ger Birgitta Sevefjord.

Partikansliet ringer nu runt 
till alla distrikt för att förankra 
kampanjen. Lars Ohly och alla 
riksdagsledamöter kommer att 
vara tillgängliga för kampanjen 
v. 12 och 24. Vänsterpress kom-
mer att ha artiklar, tips på ak-
tioner, interpellationer, insän-

dare etc. En hemsida är också 
under utarbetande.

Till den 8 mars planeras ett 
utspel om att det är män som 
äger de privata vårdföretagen. 
Privatisering är inte en jäm-
ställdhetsfråga. I mars/april ska 
den andra rapporten vara klar 
- Världens bästa sjukvård. Gun-
nar Friberger från partikansliet 
är sekreterare och MonaLisa 
Norrman och Thomas Ylvén 
politiskt ansvariga.

En insändarkampanj följer 
på temat Världens bästa sjuk-

vård. Kampanjen avslutas den 
5 juli på Vänsterpartiets dag i 
Almedalen. Till hösten kommer 
den andra kampanjen med fo-
kus på äldreomsorg.

– Det cirkulerar en massa 
myter om sjukvården och väl-
färden. Vi kommer att visa att 
världens bästa sjukvård har ett 
starkt samband med en rättvis 
fördelning av resurserna, säger 
Birgitta Sevefjord. H

InGrID FALK

Vad händer på den internationella kvin-
nodagen 8 mars?

– Som vanligt arrangeras det en bra 
och peppig demonstration från Söder-
malmstorg, vid Slussen, till Medborgar-
platsen, säger Matilda Johansson, som 
har deltagit i arbetet för Vänsterpartiets 
räkning. Årets paroll är »Gränslöst syster-
skap – för feminism mot rasism«. Både 
före och efter demonstrationen blir det 
tal och musik.

Vilka är det som arrangerar den?
– Det är 8 mars-kommittén i Stock-

holm, den består av exempelvis S, SSU, 
V, Ung Vänster, Varken Hora 
Eller Kuvad, ROKS, MP, Grön 
Ungdom, Kommittén försvar 
av Iranska kvinnor, Kvinnors 
nätverk, Fi, S-kvinnor m fl.

om du fick en feministisk jul-
klapp, vad skulle den vara? 

– Om det inte skulle vara 
för mycket begärt, vilket 
jag naturligtvis inte tycker, 
så önskar jag mig åtminstone att det 
tas några steg framåt för en feministisk 

revolution. Det skulle kunna vara en in-
dividualiserad föräldraförsäk-
ring – något som inte behöver 
motiveras – och obligatorisk 
utbildning i sex och samlevnad 
på lärarutbildningen. En sådan 
utbildning skulle öka förutsätt-
ningarna för en bättre och mer 
professionell sexualundervis-
ning i skolan, vilket förhopp-
ningsvis leder till en förbättrad 
syn på relationer och sexuali-

tet i samhället. H  
PeTTer eVerTSén

Nu jobbar vi tillsammans för välfärden

Kom på Internationella kvinnodagen!

GRÄNSLÖST  
SYSTERSKAP
Demonstrera för feminism mot rasism

8 mars kl. 18.00  
Södermalmstorg
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Kurs för nya medlemmar 
Lär dig mer om Vänsterpartiet!  
24-25 feb, Kafé Marx, Kungs-
gatan 84 (inne på gården). 
Anmäl dig till stockholm@
vansterpartiet.se

Start fördjupningsstudier
10 mars 18.00-21.00 på 
Kafé Marx. Ida Gab-

rielsson, sammankallande i 
framtidskommissionen, om 
dess arbete (obs! endast för 
kursdeltagare). Anmälan till 
storstockholm@vansterpar-
tiet.se

19-20 mars Årskonferens
Distriktets högsta be-
slutande organ träffas 

i Landstingshuset, Hantver-
kargatan 45. Där bestäms 
distriktets utveckling under 
kommande år, vilka som ska 
sitta i distriktsstyrelsen, 
vem som ska bli distriktsord-

förande med mera. Åskådare 
får deltar i mån av plats. Mer 
information: storstockholm.
vansterpartiet.se/arskonfe-
rens-2011

Kampanj för världens bästa 
välfärd i april till maj 

April: Partiledarturné 
och presentation av 

rapport – Världens bästa 
sjukvård.
Maj: Insändarkampanj. Se 
föregående sida för mer 
information.

Första majdemonstration
Arbetarrörelsens egen hög-
tidsdag. Medborgarplatsen 
kl 12.00. Tal av bland andra 
Josefin Brink. 

7 maj Feministiskt forum 
ABF, Sveavägen 41. Mer infor-
mation kommer senare. 

Internationella kvinno-
dagen 8 mars

GRÄNSLÖST 
SYSTERSKAP
– Demonstrera för 
feminism mot rasism

8 mars kl. 18.00, Söder-
malmstorg (Slussen)

Talare
Mahin Alipour
Carina Ohlsson
Meherit Dawit
Kristina Persdotter

Musik: Jan Hammarlund

Arr: 8 mars-kommittén

efter flera år av sjukdom gav Per Ingels 
kropp till slut upp och han avled den 6 
december 2010. Han fyllde 75 år i somras. 
Den som inte träffat Per så mycket kunde 
inte ana att han varit sjuk i flera år. Per var 
ett under av arbetskraft och hade en stark 
vilja att ständigt och självklart göra insatser 
med sitt fot- och hantverksarbete, för sam-
hällsmedborgarna, föreningskamraterna 
och partiet. Han var alltid den som ställde 
upp, alltid. Per var den som kom först till 
mötena och ordnade fikat. Han var först på 
plats i valstugan, mest av alla vid informa-
tionsborden, delade flygblad vid 6-tåget på 
morgnarna osv och ofta den som gick sist. 
När vi andra satt med något gott att äta och 
dricka på valvakorna räknade Per valsedlar 
i vallokalen, varje val. Han jobbade i flera 

veckor, varje valår, med att bygga partidi-
striktets valstugor. I över 40 år var Per en 
mycket aktiv medlem i Vänsterpartiet, först 
i Haninge och de senaste 15 åren (minst) i 
Nynäshamn. En stolt Per fick sin V-veteran-
nål för ett par år sedan. 

Per var även aktiv i Byggettan under sitt 
arbetsliv och därefter i Byggettans och Vän-
sterpartiets pensionärsklubbar. Han var även 
aktiv i Jordbänningarna, längdskidklub-
ben som sköter skidspåren vid Rudansjön i 
Handen. Dessutom tog han sig tid att hjälpa 
Sorunda ridklubb med diverse reparationer 
och som funktionär vid ryttartävlingar. 

Han var en typ av person, som blir mer 
och mer ovanlig i Sverige (och världen?), 
som offrade hela sin lediga tid på att engage-

ra sig i föreningslivet. Han krävde aldrig nå-
gon ersättning, inga politiska platser i kom-
munala nämnder. Han ville ”bara hjälpa till”. 
Han var ledamot i styrelsen i Vänsterpartiet 
Nynäshamn i många år och tog på sig upp-
draget som kassör efter lite övertalning, när 
vi stod utan kassör för några år sedan. 

Det finns ett stort hål efter Per. Vi saknar 
honom så mycket. Men vi är samtidigt glada 
över att just vi i Vänsterpartiet Nynäshamn 
haft äran att ha en så god kamrat i så många 
år. Nu hoppas och tror vi att Per ska få vila i 
frid, för vila tog han sig aldrig tid till i livet. 

BIrGITTA ocH SVerre

En äkta aktivist har gått ur tiden 

beGräNsAD eftersäNDNiNG
Vid definitiv eftersändning återsändes för-
sändelsen med nya adressen på baksidan 
(ej adressidan) 
Avsändare: Vänsterpartiet Storstockholm, 
Box 12 660, 112 93 Stockholm
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