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ust nu pågår en livlig partiledardebatt i Vänsterpartiet och i medier. Jag lär återkomma till 
det när distriktsstyrelsen diskuterat frågan mer.

Det är ändå svårt att börja på annan plats än Utöya. De fruktansvärda terrordåden i 
Norge säger viktiga saker om ett Europa som slits sönder av ekonomisk kris, politiska 
spänningar och rasism. Att Vänsterpartiet diskuterar Europapolitik på en rikskonferens i 
Göteborg i september och på kongressen i januari, är därför på tiden.

erroristen Behring-Brevik är en representant för 
den islamofobi som förenar allt fler av Europas hö-
gerextrema och konservativa. Islamofobin döljer, 
legitimerar och förstärker klass- och könsförtryck, 
genom att – som den ideologiska kusinen isla-
mism, i muslimska länder – skylla problemen på 

”de andra”. Hatet mot arbetarrörelsen är logiskt då dess uppgift ju är 
att övervinna sådana skenmotsättningar och maktförhållanden.

Det är heller ingen slump att denna nygamla rasism placerar 
fienden i Mellanöstern. Den region (vars olja) västvärlden måste 
dominera för att upprätthålla såväl världsdominans som klimatför-
störande produktionssätt. Det nya är att detta inte räcker längre.

För krisen orsakas inte av ”lata greker” eller ”dyr välfärd”. 
Utan av en senil spekulations- och privatiseringskapitalism som 
– även med privilegierad tillgång till Mellanösterns olja – inte 
längre klarar att upprätthålla stabil ekonomi, demokratiska rät-
tigheter eller drägliga levnadsvillkor. Ens i västvärlden. Därför 
söker sig många till mer extrema politiska förklaringar och alternativ.

Kapitalet föredrar då extremism till höger. Medan vänstern bara kan stärkas i strid med kapitalet. 
Klarar vänstern inte det är risken stor att den högerextrema politiken växer sig än starkare i Europa.

n samlad och radikaliserad svensk arbetarrörelse skulle räcka en bra bit. Men långsik-
tiga framsteg kräver internationella allierade. Bara de svenska bankernas tillgångar 
är idag värda mer än fyra gånger Sveriges BNP. Hade de fått bära sina egna förluster i 
Baltikum 2008 hade vi nu genomlidit samma nedskärningar som – om inte greker – 
så i alla fall britter. Att vi klarat oss beror främst på att Anders Borg och EU tvingade 

ester och letter att skära ned i vårt ställe. Lettlands BNP sjönk med 18 %, vartannat sjukhus lades 
ned och många letter emigrerade. Sveriges BNP och bankvinster var snart på topp igen. Den sortens 
”europeisk solidaritet” är inte bara falsk. Den slår mot oss nästa gång.

Därför räcker det inte med att lämna EU. Med dagens union vore det ett steg i rätt riktning. Skulle 
massprotesterna i Europa konsolideras skulle unionen möjligen kunna revolutioneras inifrån istället. 
Oavsett vilket behöver målet vara att ersätta unionen med solidariska internationella samarbeten. 
Om Latinamerika kunde vridas åt vänster, så kan Europa. Det vi behöver diskutera – tillsammans 
med likasinnade i andra länder – är hur. Så läs de förslag som finns, och delta i den diskussionen.

Det är – faktiskt – minst lika viktigt som partiledarfrågan. H
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I krisens och 
högerextre-
mismens Europa

MÅNDAG 

19 sept
utkommer onsd. 

28 sept

MANusstopp

John Hörnquist, distriktsordförande
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»Lettlands BNP sjönk 
med 18%, vartannat 
sjukhus lades ned och 
unga letter emigre-
rade. Sveriges BNP och 
bankvinster var snart 
var på topp igen.«

Toppen: Att flera dukti-
ga kamrater kandiderar 
till partiordförande.

Botten: De som försöker 
avpolitisera terrordåden 
i Norge.
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Vad är välfärdsmanifesta-
tionen?

– Välfärdsmanifestatio-
nen är till för de som är 
oroade över den samhälls-
utveckling som sker just 
nu när solidariteten tycks 
vara på tillbakagång och 
de trygghetssystem som 

finns snabbt urholkas, 
säger Caroline Kiritsis som 
är den som arbetat med 
manifestationen från Vän-
sterpartiets sida. Vi träffas 
för att visa att vi vill ha ett 
välfungerande välfärds-
samhälle där människor 
behandlas med respekt 

och där utgångspunkten 
inte är att vi är parasiter 
som genom till exempel 
arbetslöshet eller sjukdom 
försöker tjäna pengar på 
samhällets bekostnad.

Vad kommer hända på 
manifestationen?

– Programmet är inte fär-
digt än, men vi har en hel 
del spännande talare med 
oss såsom Johan Ehrenberg 
från ETC, Lena Holm från 
Majblomman och naturligt-
vis talare från några av de 
politiska partierna. Från 
vår sida deltar till exempel 
Lars Ohly och Josefin Brink. 

Jättebra att vi är med, är 
några fler med?

– Hittills har vi fått 
med oss SSU Stock-
holm, Gemensam Välfärd 
Stockholm, Påskuppropet 
och de kanske mindre 
välkända Utrota fattigdo-
men – inte de fattiga och 
Folkuppropet mot utnytt-
jandet av praktikanter. 
Förhoppningsvis kan vi få 
med oss några till!

Finns det något som jag 
som medlem kan hjälpa 
till med?

– Självklart! Se till att 
berätta om manifestatio-
nen för alla dina bekanta 
och försök få med dig så 
många som möjligt till ma-
nifestationen. De som vill 
får dessutom gärna hjälpa 
till på plats genom att vara 
funktionärer eller dela ut 
flygblad. Bäst är om du 
anmäler dig till storstock-
holm@vansterpartiet eller 
på 08-654 13 10. H

Ett stort 
Pride-tack!

Stöd Vänstern, bli månadsgivare! Skicka namn och adress till storstockholm@vansterpartiet och få en 
autogiroblankett, du väljer själv beloppet som ska skänkas varje månad.  

Tack för alla som under Prideveckan 
har hjälpt till i vårt tält, alla som 
deltog på vårt seminarium om rosa 
pengar, alla som gick med oss i 
paraden och alla partiföreningar som 
skänkte pengar. Tack! Vi ses nästa år. Paraden

Vårt seminarium med titeln  
»Myten om de rosa pengarna« var välbesökt.

Du hittar oss på Facebook
Sök på Välfärdsmanifestation

VälfärdS
manifeStationen
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Kalendarium  
till kongressen
* Alla kongressförberedande möten äger rum på 
Kafé Marx om inte annat anges
* Fetad text anger viktiga datum då olika uppgif-
ter senast skall lämnas.

29 aug Diskussion inför EU-konferensen i Göteborg, kl18-21.

31 aug Diskussion om strategidokumentet, kl 18-21

Aug/Sept Partiföreningarna diskuterar kongressdokument

Aug/Sept Medlemmar och partiföreningar skriver motioner

3-4 sept Rikskonferens EU-frågor i Göteborg (valda ombud)

5 sept Motionsskrivarstuga, kl 18-21

12 sept Diskussion om partiprogrammet, kl 18-21

Sept/Okt Ev feministisk rikskonferens

5 okt Motionsstopp

5 okt Sista dag för förhandsnomineringar till PS m fl

10 okt Sista dag att nominera kongressombud

10 okt Val av representant(er) i valkretsens valberedning

21 okt Ansvariga PF anmäler bokad lokal för valmöten

28 okt Valberedningarna lämnar förslag kongressombud

8 nov Val av kongressombud i länsföreningar (kretsvis)

10 nov Val av kongressombud stadsföreningarna (kretsvis)

14 nov Protokoll från kongressvalen lämnas till distriktet

23 nov Möte distriktets kongressdelegation, kl 18-21

24 nov Distriktet anmäler ombud och ersättare till PK

3 dec Regional konferens inför kongressen

5 dec Motioner och motionssvar till ombuden från partiet

7 dec Möte distriktets kvinnliga kongressombud, kl 18-21

11 de Möte distriktets kongressdelegation, kl 10-14

5-8 jan 2012 Kongress i Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg

Partiledningsval  
och kongressen  
– så kan du påverka

Som alla antagligen har sett så har Lars Ohly meddelat att 
han inte ställer upp till omval som partiordförande. Ett stort, 
stort tack till Lasse för hans insatser för partiet. Lasse fort-
sätter aktivt som partiledare fram till kongressen i januari 
och i riksdagen även efter det, så ni kommer att se mycket 
av honom också framöver.

För att ni i era föreningar ska kunna påverka partiets fram-
tida politik och val till partiordförande, partistyrelse och så 
vidare, behöver ni beakta de nominerings- och motionsstopp 
som finns bredvid. 

Viktigt nu är att alla partiföreningar diskuterar dessa frågor 
och ger medlemmarna möjlighet att nominera och skriva 
motioner. Hör av dig till din styrelse om de inte lägger in 
sådana möten. För att underlätta motionsskrivandet arrang-
eras flera möten också på distriktsnivå. 

Distriktet kommer också att försöka ordna en utfrågning av 
de partiledarkandidater som finns under hösten. 

Slutligen kommer distriktsstyrelsen att diskutera såväl even-
tuella motioner som nomineringar till partistyrelse- och par-
tiordförande 20-21 augusti. DS diskuterade partiledarfrågan 
redan i februari, och var då eniga om att vi ville se en öppen 
diskussion om både person och politik och ett flertal namn för-
des fram. Såväl Lasse (som nu alltså inte står till förfogande) 
som Ulla Andersson, Hans Linde, Jonas Sjöstedt, Josefin Brink, 
Rossana Dinamarca, Ali Esbati och Ida Gabrielsson. H

John Hörnquist, 
distriktsordförande

information

Boken består av ett urval av Marx’ 
texter som följer hans utveckling från 
ungdomens brev genom de tidiga 
filosofiska skrifterna till de sista stora 
ekonomiska arbetena.

Utifrån Marx’ samlade vetenskap-
liga verk ringar vi in den röda tråden i 
hans tänkande, diskuterar de viktigaste 
begreppen, och sätter hans egna ord i 
relation till de olika ”marxismer” som 
utvecklats efter hans död.

I samband med diskussioner om 
aktuella samhällsproblem  undersöker vi 
hur den marxistiska traditionens metoder 
och analysverktyg kan användas för att 
begripliggöra dagens verklighet – som 
ett första nödvändigt steg för att kunna 
förändra den.

Studieledare: Werner Schmidt, professor 
i historia, Södertörns högskola                                                                                         

Tisdag 6 september, kl. 18.00, 12 ggr.  
Kafé Marx, Kungsgatan 84 ög.

Anmälan till storstockholm@vanster-
partiet.se  eller 08-654 13 10. För frågor 
om boken eller annat kontakta: evale-
nalundberg@vansterpartiet.se eller 073 
569 97 16.
                                                     
Arrangör:   Centrum för Marxistiska 
Samhällsstudier CMS

Studiecirkel Marx i helhetsperspektiv
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I höst går vi in i del två av 
Vänsterpartiets riksom-
fattande sjukvårds- och 
omsorgskampanj. Under 
hösten kommer kampanjen 
att handla om äldreom-
sorgsfrågor. 

Politiskt innehåll
Eftersom äldreomsorgsfrågorna 
är kommunala frågor där verk-
ligheten ser olika ut i olika delar 
av landet så kommer inte kam-
panjmaterialet i första hand att 
vara systemkritiskt, utan i första 
hand lyfta visioner. Vi kommer 
främst att fokusera på vad vi vill 
– snarare än vad vi är kritiska 

till. Vi kommer att lyfta hur en 
äldreomsorg ska se ut där du vill 
bo när du är gammal - eller vill 
unna dina närstående. Vi kom-
mer även att lyfta hur en äld-
reomsorg ska se ut där du vill 
arbeta - eller vill att dina barn 
arbetar. Det mer systemkritiska 
perspektivet lyfts i mer centrala 
utspel i större debattartiklar etc. 

Lokalt arbete – det vikti-
gaste under kampanjen
Det här är frågor som passar 
bäst att driva lokalt på partiför-
enings- och kommunnivå. Där-
för uppmanas partiföreningarna 
att under september ordna med-

lemsmöten om kampanjen med 
sina lokala kommun- och/eller 
landstingspolitiker som jobbar 
med äldrefrågor. Och i oktober/
november ordna arbetsplatsbe-
sök inom äldreomsorgen, hos 
penisionärsorganisationer eller 
fackföreningar som organise-
rar anställda i omsorgen. Detta 
med såväl riksdags- som lokala 
politiker. 

OBS! Huvudfokus är kvalité, 
inte kvantitet. Hellre ovanstå-
ende besök än flygbladsutdel-
ningar och torgmöten/infobord 
med andra ord. H

MATerIAL  Det kommer att bli ett centralt material bestående av:
en flyer med personalperspektiv (centralt)• 
en flyer med brukarperspektiv (centralt)• 
en broschyr med båda perspektiven (centralt)• 
en kampanjhandledning (centralt)• 
en mall för att föreningar enkelt ska kunna skapa lokala flyers/flygblad (distriktet)• 
Ev kommer också något regionalt material och/eller utspel tas fram. • 

Kafékväll
Tema:  
äldreomsorgen

Fackliga utskottet anord-
nar en kafékväll på temat 
äldreomsorg. På kafékvällen 
pratar en vänsterpartist som 
också är medlem i Kom-
munal, och berättar om hur 
det är på golvet i äldre-
omsorgen. Dessutom deltar 
Torun Boucher som sitter 
i Stockholms stads äldre-
nämnd samt Vänsterpartiets 
centrala kampanjgrupp.

7 sept, soppa från kl 
18.00, mötet börjar vid 18.30, 
Kafé Marx, Kungsgatan 84.

Arrangör: Vänsterpartiet 
Storstockholms fackliga 
utskott och Vänsterpartiet 
kafékvällar.

Börja planera höstens 
äldreomsorgskampanj 

Det sista sommartalet
Lördagen 13 augusti höll vår avgående 
partiledare Lars Ohly sitt sista sommar-
tal i sörmländska Gnesta. Solen sken 
över de drygt 300 åhörarna på Ström-
mentorget. 

Sommartalet började med en tyst minut 
för de mördade i Norge, därefter talade 
V Gnestas ordförande, Ung Vänsters 
nyvalda ordförande Stefan Lindborg och 
sist ut talade Lasse. Han talade om att 

riva upp pensionsöverenskommelsen, 
om terrorn i Norge med mera. Du kan se 
talet på vansterpartiet.se. 

Mellan talen spelade banden The 
Baboon Show och Little Marbels. 

Från Stockholmsdistriktet körde vi en 
buss med ett 30-tal medlemmar från 
Stockholm via Södertälje till Gnesta – 
och sen tillbaka igen. Vi stod också för 
utsmyckningen av scenen. H
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Har du nyligen blivit medlem och vill veta 
mer om partiet och träffa andra nya vän-
sterpartister? Ta chansen och anmäl dig till 
en av höstens kurser för nya medlemmar! 
Kurserna är väldigt populära och handlar 
om partiets ideologi, praktik och politik, 
med tillfälle till mycket egna diskussioner. 

Höstens kurser går av stapeln 
den 10-11 september på Kafé 
Marx, Kungsgatan 84 och den 
26-27 november på Syninge 
kursgård utanför Norrtälje. 
Kurserna är gratis och inklu-
derar mat och det du behöver 

för att kunna gå kursen, tex barnpassning.

Anmäl dig till stockholm@vansterpar-
tiet.se eller på 08-654 13 10, skriv om du 
behöver något särskilt och om du vill ha 
någon annan mat än vegetarisk, som är 
huvudalternativet. H

Välkommen på kurs för nya medlemmar

Stockholms studenter står utan bostader
V i Stockholms stad lägger extra fokus på bostadsbristen bland studenter.

Det drar ihop sig för termins-
start på länets universitet 
och högskolor – men för 
många sökande kommer 
det inte att bli några hög-
skolestudier den här ter-
minen. Samtliga kommuner 
i Stockholms län rapporterar 
att de har brist på student-
bostäder och studentkårerna 
varnar redan för att läget på 
bostadsmarknaden är värre 
än någonsin. Störst brist 
på studentbostäder finns i 
Stockholms stad, som skulle 
behöva ett tillskott på 8000 
studentbostäder för att möta 
behovet. Men i år har kom-
munen byggt bara 63 nya 
studentbostäder – förra året 
inte en enda.

– Byggandet av studentbostäder 
har stått helt stilla i Stockholms 
stad under väldigt lång tid, sä-
ger Clara Lindblom som jobbar 
med bostadsfrågor för Vänster-
partiet i Stockholms Stadshus. 
De drygt sextio studentbostäder 

som hittills har byggts i år är 
de första som överhuvudtaget 
byggts i Stockholms stad sedan 
2007. Och det är inte så att den 
borgerliga majoriteten istället 
satsat på hyresrätter för unga. 
Tvärtom – en majoritet av det 
som byggs i kommunen är dyra 
bostadsrätter och radhus. 

Under samma vecka som 
de första inskrivningarna på 
Stockholms Universitet börjar 
kommer därför Vänsterpartiet 
i Stockholms Stadshus, VSF 
Stockholm och Ung Vänster 
Storstockholm att lyfta bostads-
bristen bland studenter och kon-
kret politik för att komma till 
rätta med den. Ett nytt flygblad 
och en folder har tagits fram, och 
både Stockholms Universitet och 
Tekniska Högskolan kommer att 
besökas under veckan.

– Vänsterpartiet vill både bygga 
mer än alla andra partier i Stock-
holms Stadshus och ställa om 
delar av nyproduktionen så att 
den är bättre anpassad efter unga 

och studenters behov, fortsätter 
Clara Lindblom. Under den här 
veckan kommer vi bland annat 
att driva kravet på öronmärk-
ning av nybyggda bostäder. Det 
är fullt möjligt att ge de kommu-
nala bostadsbolagen i uppdrag 
från kommunfullmäktige att var 
fjärde nybyggd lägenhet ska vara 
en mindre hyresrätt med lägsta 
möjliga hyra, som ska öronmär-
kas för unga under 27 år. 

Förutom öronmärkning vill 
man även ge upp attraktiv 
mark till studentbostäder för att 
kunna skapa levande campus 
med både bostäder och under-
visningslokaler i områden som 
exempelvis Norra Station, där 
kommunen idag enbart har pla-
nerat för bostadsrätter som van-
liga studenter knappast kommer 
att ha möjlighet att bo i. Dessut-
om kräver Vänsterpartiet, VSF 
och Ung Vänster en kommu-
nal andrahandsförmedling för 
att öka tryggheten för unga på 
andrahandsmarknaden. H

Bokbord på Stockholms • 

Universitet måndagen den 29 

augusti från klockan 11.00

Flygbladsutdelning vid • 

Tekniska Högskolan 08.30 

onsdagen den 31 augusti. Vid 

Södertörns Högskola blir det 

flygbladsutdelning samma tid 

på fredagen den 2 september.

Kampanjdag•  med tält, korv-

grillning, kubb och diskussio-

ner med studenter på Stock-

holms Universitet under hela 

torsdagen den 1 september. 

Vill du hjälpa till under några av 

de aktiviteter som Vänsterpartiet i 

Stockholms Stadshus, VSF Stock-

holm och Ung Vänster Storstock-

holm arrangerar vecka 35? Hör av 

dig till clara.lindblom@ungvanster.

se eller ring 073-386 57 67.

Här är ett axplock av allt som händer under veckan: 

Fortsätt 
fördjupa dig
Fördjupningsstudierna 
fortsätter med start den 
19 september på temat fe-
minismens grunder, 18-20, 
med Matilda Johansson på 
Kafé Marx. 

Vårens kurs har fått goda 
recensioner bland deltagar-
na men på grund av flera 
avhopp finns det nu plats 
över för er som vill hoppa 
på kursen i höst. Höstens 
övriga teman kommer att 
handla om internationell 
politik, klimat, lokal politik, 
kommunikation, organisa-
tion och kampanjarbete, 
med reservation för änd-
ringar. Vi är för det mesta 
på Kafé Marx eller ABF och 
träffas ungefär var tredje 
vecka. Mellan träffarna får 
du studiematerial att läsa 
hemma för att förbereda 
dig inför nästa tema.

Anmäl dig till stockholm@
vansterpartiet.se eller på 
08-654 13 10 om du vill 
vara med!

10-11
sept

26-27
nov

Kurs om  
feminism 17-18 sept
Vänsterpartiet Solna bjuder 
in till en feministhelg på Sy-
ninge. Helgen kommer att 
innehålla grundläggande 
föredrag i genus och que-
erteori med mera. Anmälan 
till solna@vansterpartiet.se

6 Bostadsbrist



Grekernas  
sak är vår!
 
Arbetarna i Grekland vägrar betala den ekonomiska krisen! 
Massorna i Grekland är mycket arga mot den egna regeringens 
sparpaket och de krav som EU ställer, till Grekland.

Detta visar de med stora demonstrationer som de organiserar 
i nästan varje stad i Grekland.  Många säger att det inte är de som 
ska betala krisen. De är helt och hållet oskyldiga. Krisen borde be-
talas av dem som har skapat den (stora företag och banker). Detta 
har de rätt i. Det är arbetarna, ungdomar, studenter och de små 
företagare som kommer  att drabbas när EU:s sparkrav ska verk-
ställas. Det är alltid  så när rika behöver pengar, då fattiga måste 
ställa upp. Låter det lite konstigt? Men detta är ett faktum.  EU vill 
ju inte ha en stark offentlig sektor, då är man tvungen att skära ner 
och privatisera ännu mer av den kvarvarande  offentliga sektorn. 
Och detta i sin tur kommer att drabba de  svaga i samhället.

Sånt händer i Sverige och håller  på att hända i andra EU-län-
der. Alla vet ju att införandet av EU:s politik gjort många fattiga 
i nästan varje EU-land. Grekerna är tvungna att betala den eko-
nomiska krisen med  sämre löner, dyra läkarbesök, mediciner, 
sänkta löner och höjd  pensionsålder och många skattehöjningar. 
Detta är orättvist.

Men EU:s politik gynnar ju  de rika och skadar de fattiga. Då 
är det inte konstigt att vanliga människor (i EU-länderna) inte 
längre gillar EU.  Det är ju inte ”vanliga” greker som har skapat 
ett sådant ekonomiskt  läge som man har i Grekland. Arbetarna 
i Grekland känner sig lurade av makthavarna i Grekland och det 
är de som demonstrerar  mot EU:s ekonomiska och social politik.  
Arbetarna i Grekland gör rätt när de säger ifrån. Vi alla måste 
stödja de kämpande arbetarna i Grekland. I dag behöver de vårt
stöd och kanske i morgon behöver vi deras. H

MASooD PUnJABI

Agneta norberg was presented the annual »Peace in Space Award«  
at the conferense on Space Militarization in Andover, MA,US, for 
her many years of extraordinary work to build consciousness and 
activism in Sweden and the other Nordic nations about the arms 
race moving into space.  Agneta has organized several tours th-
rough Sweden over recent years for Global Network leaders from 
Germany, England, Czech Republic and the U.S.  These tours have 
been instrumental in helping to foster public understanding and 
debate about Swedens growing role in the increasingly aggres-
sive military policy of NATO.  In addition Agneta has been doing 
much to educate the people around the world about Sweden’s en-

try into the space warfare technology development arena.  Finally 
the award was given to Agneta Norberg by the Global Network 
because she is a wonderful role model for young women in our or-
ganization.  Agneta is a passionate peace worker who also knows 
how to enjoy life to its fullest. It is with great honor that we can 
recognize Agneta for her many contributions to our organization 
and to the peace movement as a whole. H

BrUce K. GAGnon

Coordinator
Global Network Against Weapons 

& Nuclear Power in Space

Vänsterpartisten Agneta Norberg fick fredspris

ny i Stockholms läns landsting, ledamot (V)

Petteri Louhema,  
35 år, Södermalm
Petteri jobbar till vardags som politisk sekreterare i 
Botkyrka.

Vilka frågor vill du helst driva i landstinget?
– De viktigaste frågorna just nu, ja ödesfrågorna i 

svensk politik, är att göra motstånd mot den privatise-
ringscirkus av vår sjukvård och samhällsservice som 
pågår just nu. Det är bara genom fördjupad demokrati, 
där gemensamt ägd och finansierad välfärd är viktiga 
beståndsdelar, vi kan bygga ett bättre samhälle.

Ditt favoritställe i Stockholm? 
– Mitt favoritställe i Stockholm är helt klart Fittja. 

Där möter jag de vänligaste och varmaste människorna. 
Jag är helt övertygad om att framtidens nya solidariska 
Sverige startar från Fittja. H
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Välfärdsmanifestationen  
28 aug  
Sergels torg kl 12.00. 

Diskussion inför eU-
konferensen 29 aug
Kafé Marx, Kungsg 84, kl 
18-21. Anmälan till storstock-
holm@vansterpartiet.se

Diskussion om 
strategidokumentet 31 aug
Kafé Marx, Kungsg 84, kl 
18-21. Anmälan till storstock-
holm@vansterpartiet.se

Medlemsansvariga 1 sept
Kafé Marx, Kungsg. 84, kl 18-
20. Vi bjuder på fika och vill 
att ni anmäler att ni kommer 
till storstockholm@vanster-
partiet.se senast 29 augusti.

Tjejmilen 3 sept
Vi finns på plats med bokbord 
och gratis Vänsterparti-linnen. 

Motionsskrivarstuga 5 sept
Kafé Marx, Kungsg 84, kl 
18-21. Anmälan till storstock-
holm@vansterpartiet.se

Studiecirkel om Marx 6 sept
Tisdag 6 september, kl. 18.00, 
12 ggr.  Kafé Marx, Kungsga-
tan 84 ög. Anmälan till stor-
stockholm@vansterpartiet.se

Kafékväll
Tema: äldreomsorgen 7 sept
Soppa från kl 18.00, mötet 
börjar vid 18.30, Kafé Marx, 
Kungsgatan 84.

Kurs för nya  
medlemmar 10-11 sept
Kafé Marx, Kungsgatan 84. 

Anmälan till storstockholm@
vansterpartiet.se. 

Diskussion om partiprogram-
met 12 sept
Kafé Marx, Kungsg 84, kl 
18-21. Anmälan till storstock-
holm@vansterpartiet.se

Start:  
Fördjupningsstudier 19 sept 
Föreläsning om feminismens 
grunder med Matilda Johans-
son, kl 18-20, Kafé Marx. 
Anmälan till storstockholm@
vansterpartiet.se. Läs mer 
om studierna på s. 6. 

Motions- och förhandsnomi-
neringsstopp för kongress-
dokument 5 okt
Inför kongressen. För mer 
information se s. 4. 

»röd Glöd« 
– den informella träff-
punkten för det angelägna 
samtalet!

nätverket ”röd Glöd” 
bjuder partikamrater och 
andra vänstersympatisörer 
till en kväll med rasis-
men i fokus. Bland annat 
kommer Kalle Larsson att 
diskutera den nya höger-
extremismen, »kampen 
om orden« och samhällets 
anpassning. Kalle är f.d 
riksdagsledamot för V, 
sitter i partistyrelsen och 
är en av initiativtagarna till 
Flyktingbloggen. Soppa, 
snacks och dryck finns till 
försäljning.

Föranmälan krävs. Endera 
till rodglod@yahoo.se eller 
på facebook-eventet, sök 
på »Röd Glöd«.
Tid: Fredag 30e sept kl 18-
22, Plats: Kafe Marx

Kalle Larsson

Förbifart Stockholm är en 
miljökatastrof

Är oerhört dyr – 1,3 mil-• 
jarder/km
Är farlig för oss – 40 för-• 
tida dödsfall om året
Löser inte trängseln – • 
inom 15 år är det kö igen

På lång sikt förstör Förbifar-
ten allas miljö, men redan när 
den byggs kommer den att 
skära rakt igenom samhällen 
i Tensta och Akalla. En mur
mellan människor och natu-
ren. Ett öronbedövande buller 
dygnet runt.

Vi gör allt vi kan för att 
stoppa förbifarten, men vi be-
höver din hjälp. För att kunna 
stoppa Förbifarten måste vi 
vara många, skriv under vår 
namninsamling och ge ditt 
stöd. Möt oss fredagen 2/9 i
Tensta 13-14, Akalla 14.30-
15.30 och Vällingby 16-18.

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

Posttidning B

 

Stoppa Förbifarten!


