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änsterpartiet Storstockholms största årskonferens på mycket, mycket länge, 
har just avslutats. Den utgör avstampet för ett intensivt kampanjår, som jag 

hoppas att du vill delta i.  
Inom kort drar kampanjen ”Världens bästa sjukvård – utan privata vinster” 

igång. I höst genomförs en liknande kampanj om 
äldreomsorgen. Dessutom – beslöt årskonferensen – kommer 
en kampanj för att lyfta klimatfrågan och kritiken mot Förbi-
fart Stockholm, genomföras.  Distriktets resurser är mycket be-
gränsade efter valet. Därför behöver kampanjerna genomföras 
så genomtänkt som möjligt, med stora ideella inslag, så att vi tar 
tillvara de krafter som finns på bästa sätt. 

I detta nummer kan du läsa om hur du och din förening kan 
bidra till och delta i sjukvårdskampanjen.  Och om hur du kan 
anmäla intresse för distriktets klimatnätverk, som behöver stär-
kas för att engagera medlemmar för arbetet mot Förbifarten.

tockholmarna håller ofta med om vår kritik. En 
stor majoritet är motståndare till att privata vin-
ster tas ut ur välfärden. Och även om många vill 
ha Förbifarten, så föredrar många – om de tvingas 
välja – kollektivtrafiklösningar. 

Avgörande är att 2011 blir året då vi börjar få folk att känna att vi 
inte bara har den rätta kritiken, utan också de bästa lösningarna.

Vad gäller välfärdsfrågorna så lägger Vänsterpartiet redan en stor del av sin kraft i kom-
muner och landsting på att utforma politik för välfärden. Det behöver nu ske mer samord-
nat, offensivt och visionärt för att skapa stöd för en moderniserad och demokratiserad ge-
mensam välfärd. Som folk föredrar framför det som riskkapitalbolagen – som nu dominerar 
den privata välfärden – har att erbjuda. Den kommunala gruppledarkonferensen den 16 
april i Stockholmsområdet blir ett steg på vägen. Både klimatproblemen och kollektivtrafi-
kens brister visar på behovet av satsningar på kollektivtrafiken.

Årskonferensen, med kring 170 deltagare – ca hälften av en partikongress – ut-
gjorde Sveriges största vänsterpartisamling i år. Den återspeglar ett växande di-
strikt med över 2700 medlemmar, i ett växande parti. Särskilt glädjande var att se 
– och höra – flera av de nya på konferensen. All den kraften behöver vi använda 
för att bygga förtroende för våra alternativ under det kommande året. H
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MANusstopp

John Hörnquist, distriktsordförande

Å

S

V
»Avgörande är att 

2011 blir året då vi 
börjar få folk att 
känna att vi inte bara 
har den rätta kriti-
ken, utan också de 
bästa lösningarna.«

Toppen: Att sossarna 
väljer en sosse till par-
tiledare.

Botten: Våldet mot 
revolutionärerna i 
bl a Libyen, Bahrein och 
Jemen.
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– Nu tar vi steg ett in i valrö-
relsen 2014, sade Birgitta Seve-
fjord, oppositionslandstingsråd, 
när hon i början av mars häl-
sade välkommen till upptakten 
av partiets kampanj Världens 
bästa sjukvård.

Ett sjuttiotal Vänsterpartister 
från hela landet, de flesta lands-
tingspolitiker och tjänstemän, 
hade kommit till Stockholm 
för kampanjupptakten. Påpass-
ligt hade rapporten Vårda varje 
skattekrona precis kommit från 
tryckeriet tillsammans med en 
kampanjhandledning.

Lars Ohly gav en ideologisk 
inledning och lyfte bland annat 
folkhälsan:

– Det förebyggande arbetet 
måste alltid komma i första hand. 
Här står vi i direkt motsättning 
till riskkapitalbolagen som ju tjä-
nar på sjuka människor. 

Journalisten Kent Werne vi-
sade hur välfärden har blivit 
big business. Allt färre före-
tagskoncerner tar över; de fyra 
största – Capio, Carema, Aleris 
och Praktikertjänst – står för 57 
procent av vården.

– Det är knappast den mång-
fald regeringen talade om när 
man införde Lagen om valfrihet 
för två år sedan.

I takt med att riskkapitalbo-
lagen tar över scenen blir vår-
den föremål för allt mer avance-
rad skatteplanering. Vinsterna 
försvinner ut till skatteparadis. 
Men Capio och Attendo – som 
nolltaxerat i flera år – har nu 
fått bakläxa av Skatteverket på 
många miljoner.

Göran Dahlgren, nestor i sjuk-
vårdsfrågor, varnade för att vi är 
på väg mot en tudelad vård likt 
den amerikanska med ekonomis-

ka styrsystem som tvingar vård-
centraler och sjukhus att agera 
som om de vore kommersiella.

– De tvingas tänka i termer 
av lönsamma och olönsamma 
patienter. Framför allt är det 
låginkomsttagarna som kom-
mer i kläm. Vårdval Stockholm 
cementerar de orättvisor vi hade 
redan tidigare.

Göran Dahlgren hävdade att 
den fria etableringsrätten stri-
der mot hälso- och sjukvårds-
lagen som säger att behovet ska 
styra. Han förespråkade avgifts-

fri primärvård och ett samlat 
högkostnadsskydd.

Emil Broberg från arbetsgrup-
pen underströk att kampanjen 
bygger på att alla är aktiva över 
hela landet för att underifrån 
väcka opinion och uppnå för-
ändring. Uje Brandelius och 
Tobias Smedberg gav en upp-
sättning råd och tips på hur vi 
kan arbeta lokalt med kampan-
jen, allt från att skapa egna ny-
heter till att jobba med jippon 
och reklam. Och självklart an-
vänder vi oss av de sociala me-
dier som står till buds.

Om ett par månader kallar 
kampanjgruppen till ett nytt 
möte för att presentera konkre-
ta förslag på hur vi kan förbättra 
den offentliga vården. H

INGrID FaLK

Så blir vi världsbäst i vården

Så får vi världens  
bästa sjukvård

Nej till fortsatt privati-• 
sering av vården
Skärp lagen om skat-• 
teflykt
En vård för alla ska • 
betalas av alla

»Det förebyggande 
arbetet måste alltid 
komma i första hand. 
Här står vi i direkt 
motsättning till risk-
kapitalbolagen som ju 
tjänar på sjuka män-
niskor.«

Lars Ohly

För mer information kolla in kampanjsidan www.varldensbastasjukvard.se

Undersökning genomförs
Undersöka hur stora vinster 
som plockas ut av ca 100 privata 
vårdcentraler och alla närsjukhus. 
Sammanställningen klar under 
april. Om du vill hjälpa till med un-
dersökningen kontakta då petter.
evertsen@vansterpartiet.se eller 
08-654 13 14. 

Undersökning presenteras
Pressmeddelande skickas ut först 
med hela sammanställningen till 
massmedier, därefter till lokaltid-
ningar med de lokala siffrorna. 
Sammanställningen presenteras 
på varldensbastasjukvard.se. Där 
siffrorna för varje stadsdel/kom-
mun visas. 

Kafékväll om vinster i välfärden 
4 maj kl 19.00 på Kafé Marx.

Bli chefens chef
Boka in Lasse Ohly eller någon 
annan riksdagsledamot för ett 
öppet möte mellan 23 och 27 maj 
(v.21). Mötet måste annonseras ut 
och göras affischer för, distriktet 

kan hjälpa till med båda, däremot 
står partiföreningen för kostna-
den. 15 pass finns. Först till kvarn 
gäller. Mejla till petter.evertsen@
vansterpartiet.se

Kampanjhandledning
Finns på storstockholm.vanster-
partiet.se/kampanj

Så jobbar vi för världens bästa sjukvård Även vår landstingsgrupp ordnar fler aktiviteter,  
mer information om det i nästa nummer av Vänsteraktuellt
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ann-Margarethe 
Livh
Gruppledare
Ansvarig för ut-
åtriktat politiskt 
arbete, kommun-
styrelsen, vice 

ordf. personal- och jämställdhets-
utskottet, vice ordf. familjebostä-
der, exploateringsnämnden
E-post: ann-margarethe.livh@
stockholm.se
Telefon: 08-508 29 103
Mobil: 076 1229 103

Karin rågsjö
Vice gruppledare
Ansvarig för 
internt politiskt 
arbete, kommun-
styrelsen, vice 
ordf. arbets-

marknadsnämnd, ekonomiutskottet
E-post: karin.ragsjo@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 155
Mobil: 070 216 07 61

Naile aras
Politisk 
sekreterare med 
administrativa 
uppgifter
Övergripande 
ansvar för 

V-kansliet i Stadshuset bl. a 
besök, telefon, handkassa, 
kallelser, närvaro/frånvaro inför KF 
och gruppmöten, nämndemän och 
valberedningsfrågor, 
E-post: naile.aras@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 101
Mobil: 076 1229 101
 

Thomas 
Ehrnström
Politisk 
sekreterare i 
”hårda frågor”
Ansvarig för 
exploatering, 

bostäder, idrott, miljö och trafik. 
Budgetansvarig och samordnings-
ansvarig på kansliet i stadshuset.
E-post: thomas.ehrnstrom@

stockholm.se
Telefon: 08-508 29 502
Mobil: 076 1229 502

rosa Lundmark
Politisk 
sekreterare i 
”mjuka frågor”
Ansvarig för 
stadsdelsnämn-
der, arbetsmark-

nad, kultur, äldre, socialtjänst, 
utbildning. Samordning kommun-
styrelsen, personal- och jämställd-
hetsutskott, ekonomiutskott, 
handikappråd
E-post: rosa.lundmark@
stockholm.se
Telefon: 08-508 29 160
Mobil: 076 12 29 160.

Petter Nilsson
Pressekreterare
Ansvarig för 
utåtriktat infor-
mationsarbete, 
sociala medier, 
kommunikations-

strategier, redaktionen för Vänster-
aktuellt samt informationsgruppen
E-post: petter.nilsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 519
Mobil: 076 12 29 519 

Birgitta Seve-
fjord, opposi-
tionslandstings-
råd
Övergripande po-
litiska frågor och 
sjukvårdsfrågor.

Akutsjukvård, Nya Karolinska 
sjukhuset, folkhälsa, psykiatri 
och missbruk, barn, kvinnor och 
jämställdhet.
birgitta.sevefjord@politik.sll.se
Tel. 737 41 17 eller 070 – 737 41 17

Håkan Jörnehed, 
gruppledare
Primärvård, ge-
riatrik, hemsjuk-
vård, handikapp-
frågor
Ungdomsmottag-

ningar, STI/HIV/HBT - frågor.
Ägar- och personalfrågor 
Landstingsgruppen, gruppstyrel-
sen och dess planering.
Kansliets ekonomi och 
personalansvar.
hakan.jornehed@politik.sll.se
Tel. 737 41 20 eller 070 – 737 41 20

Gunilla roxby 
Cromvall, 
deltidsarvoderad 
politiker
Huvudansvarig 
för trafik.
gunilla.roxby-

cromvall@politik.sll.se
Tel. 073 - 966 12 92

Torun Boucher, 
politisk 
sekreterare
Sakkunnig i 
sjukvårdsfrågor.
Huvudansvarig 
för Hälso- 

och Sjukvårdsnämnden 
(inklusive sjukvårdsstyrelser 
och beredningar) och 
Produktionsutskottet (personal 
och jämställdhet).
torun.boucher@politik.sll.se
tel. 737 41 60 eller 070 – 737 41 60

Manne Schmitz, 
politisk 
sekreterare
Sakkunnig i 
trafik, miljö 
och regional 
planering.

Huvudansvarig för 

Landstingsstyrelsen, 
Trafiknämnden, Tillväxt-och 
regionplaneringsutskottet, 
Arbetsutskottet, 
Färdtjänstberedningen samt 
landstingsbudgeten.
manne.schmitz@politik.sll.se
Tel. 737 41 61 eller 070 – 737 41 16

Ingrid Falk, 
politisk 
sekreterare
Press, informa-
tion, redigering/
layout
Kanslisamord-

ning, initiativ i fullmäktige
Beredningar: NKS, E-hälsa och FoU
Medlem i partiets infogrupp och 
Vänsteraktuellts redaktion
ingrid.falk@politik.sll.se
Tel. 737 41 16 eller 070 – 737 41 16

Beatrice 
Jansson, politisk 
sekreterare
Administration
Sekreterare på 
gruppstyrelse- 
och gruppmöten

Ansvar för nämndemän och valbe-
redningsfrågor
Kansliets och gruppens ekonomi
Fakturering, utbetalningar mm
Bevakning av budgethållning
Viss ärendehantering, 
Kulturnämnden
beatrice.jansson@politik.sll.se
Tel. 737 41 04 eller 076 – 946 41 04

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

Vänsterpartiet i Stockholms stadshus
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John Hörnquist
Ordförande, arvo-
derad på 80%
Politiskt ansvarig 
för distriktssty-
relsens (DS) och 
Verkställande 

Utskottets (VU) arbete. 
Tel: 08-654 13 18

Daniel Blomberg
50% ombuds-
man, 50% för-
rådsansvarig
Ansvarig för 
distriktets förråd 
och maskinpark 

(tryckpressar) samt Pridefestivalen.
Ombudsman för partiföreningarna 
i norra delen av länet.
Tel: 08-654 13 19

Petter Evertsén
Informationssekr
Ansvarig för utåt- 
och inåtriktat 
material, 8 mars 
samt kampanjen 
Världens bästa 

sjukvård. Ombudsman för partiför-
eningarna i södra delen av länet 
samt de fackliga föreningarna.
Tel: 08-654 13 14
E-post: storstockholm@vanster-
partiet.com

Elisabeth Ferm
Organisations-
sekr och chef
Ansvarig för ar-
betsledning och 
organisationspla-
nering.

Tel: 08-654 13 12

Marie  
Fredriksson
Ombudskvinna
Ansvarig för stu-
dier, Kafé Marx 
och Första maj. 
Ombudskvinna 

för partiföreningarna i Stockholms 
stad samt närliggande länsför-
eningar (Sundbyberg, Solna och 
Nacka).
Tel: 08-654 13 15

Maria Haskas
Ekonomiansvarig
Ansvarig för 
ekonomi och 
medlemsfrågor.
Tel: 08-654 13 13

Kerstin Krebs
Administrativ 
sekr
Ansvarig för 
administration 
och förberedande 
av distriktsstyrel-

sens och verkställande utskottets 
möten. 
Tel: 08-654 13 16

Bokning av Kafé Marx
Boka vår samlingslokal på storstockholm@
vansterpartiet.se. Besöksadress: Kungs-
gatan 84

Distriktsstyrelsen
Distriktets högsta politiska led-
ning är Distriktsstyrelsen (DS), 
de väljs på årskonferensen. Det 
nya DS hittar du på nästa sida. 
DS träffas ungefär varje månad. 
Inom DS väljer man ett VU som 
träffas varannan vecka. 

Ny i Stockholms läns landsting, ledamot (V)

Ylva Nork, 50 år, 
Södermalm

– Jag bor i den sex procent av allmännyttan som finns 
kvar efter utförsäljningarna. Arbetar i den offentliga 
sektorn. Känner mig lätt utrotningshotad.

Vilka frågor vill du helst driva i 
fullmäktige?

– I vardagen har de flesta Stockhol-
mare mer eller mindre daglig kontakt 
med landstinget genom kollektiv-
trafiken och sjukvården. För mig är 

det självklart att det vi använder tillsammans också 
ska ägas och förvaltas gemensamt. De senaste årens 
privatiseringar och riskkapitalbolagens intåg har slagit 
sönder och plundrat verksamheterna. Vårdvalet i dess 
nuvarande form är en katastrof. Vi måste se över »Köp 
och sälj« systemet, utveckla vården, stärka arbetsrät-
ten och inflytandet för de anställda. 

Ditt favoritställe i Stockholm?
– Tunnelbanan! Den kakelklädda offentligheten på 

gröna linjen, 60-talskonsten på röda linjen, den sagore-
alistista arkitekturen på den blå. Med sorg i hjärtat ser 
jag hur den slits ner av usel förvaltning efter utförsälj-
ningarna. Och med MTR:s antifackliga personalpolitik 
blir mitt förhållande till denna klimatsmarta pulsåder, 
tyvärr, alltmer kluvet. H INGrID FaLK

Dyr svett i landstinget
alla minns säkert landstingets skandalartade upphandling av 
sjukhusmat för en och en halv miljard. Det var ingen engångs-
företeelse. För en tid sedan upphandlades varor och tjänster 
för drygt två och halv miljard, bl.a. IT-produkter och språktol-
kar. Inte heller den här gången fick politikerna vara med.

Häromveckan uppdagades ännu en skandal. Den nya svett-
mottagningen på Sophiahemmet blev fem gånger dyrare än 
avtalat. Mycket lönsam för ägarna men en rekordbaksmälla 
för landstinget som köpte vård för fem miljoner kronor, men 
notan stannade på 24 miljoner. Nu måste upphandlingen 
göras om. 

”Bekymmersamt, det här kan gå ut över andra patient-
gruppers behov av vård”, säger man från ansvarigt håll i 
landstinget och bekräftar därmed det vi upprepat gång på 
gång: Låter vi marknadskrafterna styra i vården missar vi 
möjligheten att få en jämlikt och jämställt fördelad vård. H 

INGrID FaLK

Vänsterpartiet 
Storstockholm
Stödjer alla partiföreningar och parlamentariska församlingar i hela 
länet. Hela personalen tillsammans med distriktsordföranden kan nås på 
vxl: 08-654 13 10 eller e-post: storstockholm@vansterpartiet.com
Besöksadress: Kungsgatan 84

Öppet möte om partiets historia
CH Hermansson och Lars Werner,  

f d partiledare, om Vänsterpartiets historia. 
Onsdag 20 april på Kafé Marx kl 18.00 (fika från 17.30)

FörDJUPNINGSSTUDIEr
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Birgitta Sevefjord, lands-
tingsråd och Håkan Jörnehed, 
gruppledare, bjuder in parti-
föreningarna till Landstings-
huset på Hantverkargatan 45.

Kom och diskutera sjukvård 
och kollektivtrafik. Tre fören-
ingar har redan besökt oss på 
V-kansliet i år.

Vi brukar ses mellan kl.18 och 
20. Vi bjuder på goda mackor, 
kaffe/te och intressanta poli-
tiska diskussioner.

Hör av dig till Håkan Jörne-
hed tel. 737 41 20 eller hakan.
jornehed@politik.sll.se. H

19-20 mars samlades drygt 
110 ombud och ett stort antal 
gäster och åhörare i Lands-
tingshuset för Vänsterpartiets 
Storstockholms distriktsår-
skonferens (DÅK). Årskon-
ferensen är vårt distrikts 
högsta beslutande organ, den 
arrangeras varje år och varje 
förening får skicka minst ett 
ombud. Under konferensen 
stakade ombuden ut riktning-
en för distriktet i verksam-
hetsplanen för 2011, omvalde 
John Hörnquist som ordföran-
de, bestämde vilka som skulle 
sitta i distriktsstyrelsen (DS) 
med mera. Den antog också 
tre uttalanden, du hittar de på 
vår hemsida. H	 	 PE

Ordförande: John Hörnquist

Ordinarie ledamöter: Nujin Alaca-

beck, Huddinge, Seluah Alsaati, 

Vita Bergen (ny), Åsa Brunius, Hä-

gersten, Mats Einarsson, Botkyrka, 

Åsa Hagelstedt, Västra Södermalm, 

Eili Hirdman, Västra Södermalm/

Pensionärsklubben, Håkan 

Jörnehed, Västra Södermalm (ny), 

Lennart Karlsson, Postföreningen, 

Josefin Morge, Hammarby – Skarp-

näck (ny), Samuel Sandberg, Söder-

tälje, Jesper Wiklund, Sundbyberg, 

Kerstin Åkare, Upplands Bro (ny), 

Ersättare: Maria Öhman, Kungs-

holmen (ny), Tobias Smedberg, 

Värmdö (ny), Caroline Kiritsis, 

Järfälla (ny), Erik Hegelund, Bränn-

kyrka (ny), Lisa Englund, Västra 

Södermalm (ny), Martin Hofven-

berg, Lidingö (ny)

Välkomna till  
oss i landstinget!

Snart är 
det maj!
Årets första majtåg kommer att bli lika stort och ro-
ligt som vanligt, i år med talare som Josefin Brink och 
artister som Marit Bergman och Rebecca och Fiona.

Till detta behöver vi massor av funktionärer, så 
anmäl dig så snart som möjligt till stockholm@
vansterpartiet.se.

Det kan tex vara att hålla koll på tåget, dela ut ma-
terial, blåsa ballonger, räkna antalet demonstranter 
mm. Alla är viktiga i detta arbete!

Första majgruppen söker också vandrande musik-
inslag som kan liva upp tåget, så om du kan eller 
känner någon som kan spela och demonstrera sam-
tidigt: hör av dig till stockholm@vansterpartiet.se.

Feministiskt forum  
7 maj, ABF-huset
Under parollen »Världens mest jämställda land« 
arrangeras Feministiskt Forum för sjätte gången på 
ABF-huset, Sveavägen 41. Arrangemanget är gratis. 
Om du vill hjälpa till som funktionär under dagen 
hör då av dig till femiforum@gmail.com.

Beställ material till Första maj redan nu!
Redan nu kan du beställa Första maj-tidningen på 
v-shop.se. Tidningen handlar om välfärd och vår 
kampanj för världens bästa sjukvård.

Sprid information om vårt Första maj-tåg
Från 4 april kommer ett flygblad och en affisch att 
finnas på distriktsexpeditionen. Det är bara att 
komma hit och hämta!

1.404 kr insamlat under årskonferensen 
till Maadi Community Foundation, 
en egyptisk progressiv stiftelse 

till stöd för dem som på grund av polisvåldet förlorat anhöriga.

Årskonferens genomförd
Under årskonferensen sjungs traditionsenligt »Internationalen«. 

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 21-22 maj
Syninge kursgård, vår kursgård utanför Norrtälje.
Anmäl dig till stockholm@vansterpartiet.se

21-22
maj
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Vi anser att Landstingsgruppen i Stockholm gör en märklig po-
litisk markering och prioritering när man i ett pressmeddelande 
skriver att andelen kejsarsnitt måste minska, i synnerhet i vissa 
delar av länet. Detta som ett sätt att minska landstingets kostnader 
och exempel på vad man bör ägna sig åt istället för Vårdval för-
lossning. Varför vill ett feministiskt parti inskränka, stigmatisera 
och motverka kvinnas rätt att bestämma över sin egen kropp?!

Landstingsgruppen menar att det är orimligt att kvinnor (från 
vissa kommuner) tar så mycket vårdpengar i anspråk utan att 
det finns fastställda skäl till det samt att förlossningsresurserna 
bör vara mer jämt fördelade över länet. Man menar vidare i sitt 
svar till oss att även om kvinnan har rätt att bestämma över sin 
egen kropp behöver inte detta innebära att hon även ”har rätt till 
kejsarsnitt, gynekologiska undersökningar varje månad om hon 
kräver det eller fri tillgång till vårdens resurser”.

Här gör landstinget ett allvarligt tankefel; frågan handlar inte 
om huruvida välbeställda människor är bättre på att roffa åt sig 
vård än andra och är inte främst en klassfråga, utan en feministisk 
rättighetsfråga där kvinnor inte bör ställas mot varandra – i syn-
nerhet inte på den vaga grund att de råkar bo i olika delar av länet, 
varför ett ifrågasättande av kvinnors rätt till val och makt över 
den egna kroppen i en så integritetsnära liksom feministiskt in-
tressant fråga som förlossning är direkt kvinnofientligt. Rätten till 
makt och val kring den egna kroppen ska vara okränkbar oavsett 
vad som ligger bakom kvinnans val och oavsett vad det kostar. 

Ingen skulle komma på tanken att avvisa en kvinna från en 
abortklinik för att hon redan gjort flera aborter tidigare och därför 
tagit för stora landstingsresurser i anspråk, eller ifrågasätta rätten 
till detta kroppsval med motiveringen att abort trots allt innebär 
vissa medicinska risker jämfört med att avstå abort. Inte heller 
skulle man köra iväg en kvinna från gynekologen bara för att hon 
var där en månad tidigare och gjorde en liknande undersökning. 

Vi menar att kvinnan visst bör ha tillgång till de resurser hon 
vill ha – åtminstone i meningen att man inte kan neka någon kej-
sarsnitt, abort eller liknande för att det är för dyrt för samhället. 
Att inte ta mer samhällsresurser i anspråk än vad man behöver 
är en del av solidaritetstanken, men varför väljer ett feministiskt 
parti att rikta detta sparande mot kvinnor i fertil ålder? Varför är 
det kvinnor som grupp som prioriteras bort? Det finns många 
andra grupper i samhället som tar onödigt mycket resurser i an-
språk – enligt landstingsgruppens resonemang kunde man istäl-
let spara in på alla de som mot bättre vetande börjat röka efter 
1978. En grupp som fullt medvetet och utan särskilda skäl roffar 
åt sig mycket mer vårdresurser än andra. 

anser man att det är ett problem att kvinnor från vissa kom-
muner tar en större del av förlossningsvårdens resurser i anspråk 

än andra kvinnor är ju lösningen inte att inskränka kvinnors val 
kring den egna kroppen utan tvärtom att öka möjligheterna till 
alternativa förlossningsmetoder även för kvinnor i andra områ-
den. Landstinget bör inte propagera för att man ska förmå fler 
kvinnor att föda barn som på stenåldern eller knorra över att 
kvinnor tar för mycket resurser i anspråk utan tvärtom glädjas åt 
att kroppsmaktsfrågor som abort, kejsarsnitt och preventivmedel 
blir allt mindre stigmatiserade och allt lättare för fler kvinnor att 
välja utan att bli ifrågasatta. 

Frågan kan verka liten men är ett symptom på något stort; ett 
samhällssystem där man ställer kvinnor mot varandra, ifrågasätter 
relevansen av högt ställda feministiska krav och underskattar sym-
bolvärdet av kvinnors egna val. Dagens unga kvinnor kommer heller 
inte att dra tillbaka sina krav på makt över den egna kroppen, eller 
kring under vilka omständigheter man producerar barn, tvärtom. 

Här måste vi som feministiskt parti följa med. När dagens unga 
kvinnor i allt större utsträckning inte tycker att fördelarna med att 
bli förälder överväger nackdelarna är det kanske snarare läge att 
börja fjäska för denna grupp och ge dem det de vill ha om samhället 
inte ska få långsiktiga problem. I ett feministiskt parti måste kvinno-
vården få kosta och kvinnans rätt att bestämma över den egna krop-
pen måste vara okränkbar oavsett vad detta kostar landstinget. H
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Svar från landstingsrådet Birgitta Sevefjord kommer i nästa nummer.

Debatt: Kvinnans rätt till att själv  
bestämma ska vara okränkbar!

»Dagens unga kvinnor kommer 
heller inte att dra tillbaka sina krav 
på makt över den egna kroppen, eller 
kring under vilka omständigheter 
man producerar barn, tvärtom.«
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Framtidskonferens 9 april
Regional konferens om 
Vänsterpartiets framtid. 

9 april Stockholms universi-
tet, Södra huset, Hörsal A2, 
kl 12.00. Anmäl dig till stor-
stockholm@vansterpartiet.se

Var är rörelsen – och vart är 
den på väg? 11 april
Ann-Margarethe Livh, grupp-
ledare V och Rinkebybo leder 
ett samtal mellan America 
Vera-Zavala, dramatiker och 
aktivist och Petter Nilsson, 
sekreterare på Centrum för 
marxistiska samhällsstudier 
och aktivist. Socialistiskt 
café 11 april kl 1800, Rinkeby 
Folkets hus

Kommunal gruppledarträff 
16 april, Solna stadshus kl 
10-14. Anmälan till storstock-
holm@vansterpartiet.se
Fördjupningsstudier

öppet möte om 
Vänsterpartiets historia

CH Hermansson och 
Lars Werner, f d parti-

ledare, om Vänsterpartiets 
historia. Onsdag 20 april på 
Kafé Marx kl 18.00 (fika från 
17.30). Öppet för alla intres-
serade. 

aktivistdag inför Första maj
Kom och hjälp till med 
att måla banderoller, 

öva talkörer med mera. Kafé 
Marx 25 april kl 10.00-17.00.  

röd glöd 29 april
Möte med Tiina Rosenberg. 
Tiina talar om kvinnliga 
revolutionärer och klassisk 
klasskamp i ljuset av vad 
som bör göras nu. Kafé Marx 
fredag 29 april kl 17.00-22.00. 
Anmälan krävs, rodglod@
yahoo.se eller Facebook och 
sök på »Röd glöd«.

Kafékväll
Vinster i välfärden 4 maj

Vi presenterar vår un-
dersökning (som du kan 

läsa mer om på sid.3). 4 maj 
kl 19.00 på Kafé Marx.

Första maj
Josefin Brink talar
Marit Bergman och 
Rebecca&Fiona spelar

Medborgarplatsen kl 12

Om du vill hjälpa till 
stockholm@vansterpartiet.se

Värd för mötet är VSF Stockholm

Framtidskommissionen bjuder in till en regional konferens om Vänsterpartiets framtid.

Plats: Stockholms Universitet, Södra huset, Hörsal A2.

Tid: 11.30-12.00 Lunch på Lantis (bredvid Södra huset). De hundra första anmälda bjuds på lunch. 
12.00-16.00 Konferens

Ta sig dit: Åk T-bana röd linje mot Mörby, gå av vid Universitetet. Följ skyltarna. 

Anmälan: För dig som bor i Stockholms län: storstockholm@vansterpartiet.se. 

Framtidskonferens
9 april, kl 12.00, Stockholms universitet

Öppet  för alla medlemmar. Obs! Föranmälan krävs. 

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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Klimatintresserad?
Intresserade av att ingå i distriktets klimatnätverk, och av att jobba med 
förbifartsfrågan, anmäler intresse till stockholm@vansterpartiet.se.


