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örhandsnomineringarna till partiledare är avslutade. Den ovanligt öppna processen har på 
många sätt varit positiv. Kandidaternas styrkor och svagheter visar väl på läget i partiet.

Jonas Sjöstedt har hittills fått starkast stöd. Som påläst och saklig EU-parlamentariker 
blev han populär som sympatisk och konstruktiv EU-kritisk röst. Men nog så viktigt är att 
Sjöstedt fångat mycket av partiets traditionella ”själ”. Han – och Ulla Andersson – har fört 

fram konkreta åtgärder mot finanskrisen. Men Sjöstedt har framförallt klätt politiken i mer visionära 
ordalag. Talat om hur vårt gemensamma ägande kan användas för att utveckla ekonomi och demo-
krati. Om arvet efter CH Hermansson. För fram klimatfrågorna och 
kopplat dem till socialistisk politik. Ingetdera är helt nytt, men Sjö-
stedts sätt att formulera politiken träffar en nerv som många – även 
jag – saknat i partiets framtoning. Och som partiet bör plocka upp.

ituationen är inte helt olik partiledarvalet 2004. Då 
fanns ännu bredare uppslutning kring Lars Ohly, 
som många hoppades skulle lösa många av partiets 
problem. Men sådana kan inte lösas bara av aldrig så 
karismatiska ledare. Därför är det nu viktigt att inte 

slå oss till ro när det väl klarnat vilken/vilka partiledare vi väljer.
Idag enas medlemmar som ofta tycker olika – om till exempel 

ekonomisk politik – kring Sjöstedt. Att Sjöstedt förespråkar stora 
statliga investeringar för klimatomställning, jobb och välfärd – och 
att Sveriges närmast unikt låga statsskuld inte ska få växa, underlät-
tar denna allians. Men även kongressen och övriga kandidater borde diskutera denna viktiga mot-
sättning. Distriktsstyrelsen (DS) har ställt sig bakom tre motioner som på olika sätt vill utveckla den 
ekonomiska politiken för starkare klimat-, jobb- och/eller välfärdssatsningar. Det skulle gå utmärkt att 
kombinera med Sjöstedts visionära retorik. Men blir svårare med Europas kanske lägsta statsskuld.

å andra områden – som feminism – är övriga kandidater starkare. Anderssons gedigna 
kunskaper i ekonomisk politik – och erfarenhet från arbete i förskolan – skulle kunna 
stärka det förtroende vi tappat bland kvinnliga anställda i välfärden på senare år. Ross-
ana Dinamarcas och Hans Lindes framtoning, budskap och tilltal tilltalar många yngre 
medlemmar och sympatisörer.

Andersson och Linde är tydligast med att kampen mot arbetslösheten måste vinnas i nästa val. Linde 
– som DS nominerat – beskriver bäst den otrygga arbetsmarknad som särskilt unga och invandare 
verkar på. Han skåpade ut Carl Bildt i utrikespolitiska debatter redan första året i riksdagen. Han över-
tygar i antirasistiska och många feministiska frågor. Och vågar både stå upp för – och omvärdera, när 
partidemokratin eller verkligheten kräver det – ställningstaganden i kontroversiella frågor, som sur-
rogatmödraskap och flygförbudet mot Libyen. Sist men inte minst har han bäst visat att han förstår hur 
vi kan bygga ett starkare och mer aktionsdugligt parti, som tar hand om och utbildar sina medlemmar, 
och styr resurser till kampanjarbete, organisationsbygge och politikutveckling. Vi är ett parti, med flera 
kandidater och tusentals medlemmar. Det är summan av alla dessa, som behöver ta ut färdriktningen 
fram till kongressen. H
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» Idag enas med-
lemmar som ofta 
tycker olika - om t ex 
ekonomisk politik - 
kring Sjöstedt. «

Toppen: Att minst 24 
föreningar nu deltar i 
äldrekampanjen.

Botten: Vanvården på 
äldreboendet Koppar-
gården i Hässelby
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Kampanjnytt!

Ett flygblad med Stockholmsperspektiv 

kopplat till den aktuella situationen på 

Koppargården är under produktion. 

/ Kom och hämta på Expen

Det är orättvist. Det finns bra 
äldreomsorgsboenden, i Stock-
holm och i resten av landet. 
Omsorgsboenden där mormor 
blir väl omhändertagen, och 
trivs. Ett boende där mormor 
kan få leva sina sista år i trygg-
het. Dessa finns i kommunal 
regi, och de finns i privat regi. 

Men just nu finns i Stockholm 
ett antal äldreomsorgsboenden 
där det inte är tryggt att bo, där 
mormödrar inte blir väl omhän-
dertagna. Dessa äldreomsorgs-
boenden drivs av Attendo och 
Carema. De he-
ter Vintertullen, 
Rio, Kampemen-
tet och Koppar-
gården.

Gemensamt för 
dessa är att det 
är svårt att få nå-
got att hända. Klagomålen kom-
mer i en strid ström, dialoger 
initieras – som det heter – men 
ingenting händer. Därför ställer 
Vänsterpartiets äldrepolitiska 
talesperson Eva Olofsson två 
frågor i riksdagen, och jag stäl-
ler samma frågor i Stockholms 
stadshus. Dessa lyder – Hur ska 
det bli möjligt att snabbt bryta 

avtal när det framkommer att 
vanvård pågår? Hur ska möjlig-
heterna till insyn öka i hur de 
privata utförarna bedriver verk-
samheten?

Jag satt förut i Kungsholmens 
stadsdelsnämnd och var med 
när nämnden bröt ett kontrakt 
med Aleris som då hade ansva-
ret för Serafens äldreomsorgs-
boende. De hade alldeles för 
lite personal, för lågt utbildad 
personal och alldeles för otryg-
ga anställningsförhållanden. 
Omsorgen om de gamla blev 

därefter – stres-
sig. Mängder av fel 
begicks. Kontakter 
togs med boendets 
ledning, förbätt-
ringar utlovades, 
inget eller mycket 
lite hände. Tiden 
gick och under den 

tid som gick så fick de som bod-
de där inte alls den omsorg som 
de borde ha fått. Till slut blev 
situationen ohållbar och stads-
delen tog mod till sig och bröt 
kontraktet. Det gick, men det 
blev dyrt för stadsdelen.

Vintertullen på Södermalm 
som drivs av Attendo har också 

varit en visa de senaste åren. Nu 
har staden beslutat att inte för-
länga kontraktet med Vintertul-
len. Det beslutet togs i vintras 
men kontraktet med Attendo 
löper ut först i vinter. Under 
detta år kan politikerna i stort 
sett inte göra någonting annat 
än att – just vänta på att kon-
traktet löper ut. Under tiden får 
troligen inte heller de boende på 
Vintertullen den omsorg som 
de borde få. På Vintertullen var 
det de sjuksköterskeelever som 
gjorde sin praktik där som lar-
made. Personalen sa ingenting.

Kampementet och Rio lig-
ger båda på Östermalm. Där 
har personal larmat och även 
skickat anmälan till Socialsty-
relsen. Stads-
delen har gett 
s y n p u n k t e r 
och utreder 
vad som hänt. 
Attendo lovar 
bot och bättring. Vi hoppas att 
detta sker – och vi vill ju gärna 
tro att även Attendo månar om 
sina verksamheter. Problemet 
är att politiker i nämnden, och i 
Stadshuset, inte kan agera kraft-
fullt när det så uppenbart inte 
står rätt till. De är utlämnade 
att just hoppas att fel åtgärdas 
och tro att verksamheterna gör 
det de lovar att göra. Samtidigt 
som det faktiskt är politikerna i 
nämnden och i stadshuset som 
har det yttersta ansvaret, och 
samtidigt som vården bedrivs 
med våra skattepengar. Hur kan 
det vara på detta tokiga vis?

När ett äldreboende i kom-
munal regi missköter sig så kan 
politikerna lyfta bort ledningen, 
anställa mer personal eller vad 
det nu är som måste göras. Men 
när boendet drivs av ett privat 
företag kan politikerna bara 
föra dialog. Eller ta det ganska 
stora och svåra steget att bryta 
avtalet och i värsta fall få betala 
skadestånd till företaget.

Vänsterpartiet lyfter en rad 
krav för att komma till rätta 
med äldreomsorgen. Men vik-
tigast av allt är tid. Vi lever i 
ett samhälle som premierar ef-
fektivitet och slimmade verk-
samheter. Men i äldreomsorgen 
behövs tid. Tid att ge ett värdigt 
bemötande. Tid att ha tid med 

den gamla. Tid 
att lyssna. Tid att 
gå lite långsam-
mare, att vänta, 
att lyssna.

Självklart ska äldreomsorgen 
vara så bra att ingen ska behöva 
oroa sig för att inte få den vård 
man behöver när man blir gam-
mal.

Självklart ska äldreomsorgen 
vara så bra att ingen ska behöva 
oroa sig för att anhöriga inte får 
en bra omsorg och ett bra be-
mötande.

Man måste våga bli gammal! 

torun BocHEr 

Ledamot i Äldrenämnden (V)  

Stockholms stad

Vågar du bli gammal?

» Klagomålen 
kommer i en strid 
ström, dialoger 
initieras - som det 
heter - men ingen-
ting händer. «

» Men i äldreomsor-
gen behövs tid. Tid att 
ge ett värdigt bemö-
tande. «

Dagens Nyheter hade en nätundersökning härom veckan där frågan löd ”Vågar 
du bli gammal i Stockholm?”. Alldeles för många svarade nej på den frågan. En 
lika relevant fråga är om du vågar ha mormor på ett omsorgsboende? 
För det är otryggt i borgarnas Stockholm. H
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Det fanns olika åsikter i DS 
och en bred enighet om att alla 
namn som diskuteras har olika 
styrkor, men en majoritet för-
ordade alltså Hans Linde. En 
minoritet stödde andra namn, 
flest Jonas Sjöstedt, men även 
Ulla Andersson och Rossana 
Dinamarca. DS försökte också 
ta ställning till två eventuella 
partiledare men kunde inte enas 
om två namn och avstod därför 
från att göra två nomineringar.

Varför nominerar inte di-
striktsstyrelsen på samma 
sätt som föreningarna?

Både distriktsstyrelsen och 
partiföreningarna (och parti-
föreningarnas styrelser) har no-
mineringsrätt. Detta av framför 
allt två skäl.

1) För att många föreningar 
aldrig nominerar. Än idag har 
de flesta av distriktets partiför-
eningar inte gjort någon nomi-
nering till partiledare. Att ”vän-
ta in föreningarna” och göra 
som majoriteten av dessa vill är 
alltså sällan möjligt. Dessutom 
är föreningarna olika stora och 
det är svårt att ”vikta” olika 
föreningars nomineringar mot 
varandra.

2) För att det finns olika erfa-
renheter av hur partiet fungerar 
organisatoriskt och politiskt på 
gräsrots- respektive styrelsenivå 
i partiet, som bör kunna kom-
ma till uttryck genom nomine-
ringar från olika nivåer i partiet. 
Årets nomineringsprocess har 
dessutom varit ovanlig öppen 
och pluralistisk. I många di-
strikt har det funnits en mycket 
större spridning av åsikter än 
sist Vänsterpartiet bytte partile-
dare, 2004. DS har på grund av 
allt detta varit tydlig – både mot 
media och mot valberedning – 
med att DS nominering är just 
distriktsstyrelsens, inte hela di-
striktets.

Varför har Storstockholm inte 
haft någon nomineringskon-
ferens?

I en del distrikt har distrikts-
konferenser hållits för att vid 
ett samlat tillfälle diskutera och 
rösta om nomineringar från 
distriktet. Sådana konferen-
ser har aldrig tidigare hållits i 
Storstockholmsdistriktet. Istäl-
let har praxis varit att distrikts-
styrelsen och partiföreningarna 
nominerat i vårt – och de flesta 
andra – distrikt. Distriktssty-
relsen tycker dock att det finns 
ett uppdämt behov av att dis-
kutera sådana här frågor i hela 
distriktet, varför DS kommer 
att initiera en diskussion om 
distriktskonferenser ska införas 

även i Storstockholm.
Fördelen med sådana kon-

ferenser är att en mer enhetlig 
bild av distriktets inställning 
kommer fram. Dessutom ges ett 
tillfälle att bryta olika argument 
– inför hela distriktet – för och 
mot olika kandidater.

Nackdelen är framför allt 
att nomineringsrätten flyttas 
längre från gräsrötterna. På di-
striktskonferenser är det ombud 
från alla föreningar – inte alla 
medlemmar i alla föreningar – 
som kan göra sina röster hörda. 
Dessutom slukar konferenser 
i vårt distrikt – med nära 3000 
medlemmar – mycket resurser. 
De motsvarar ungefär en utåt-
riktad kampanj i arbetsbelast-
ning för distriktsexpeditionen.

Vilka har distriktsstyrelsen 
nominerat i övrigt?

DS beslöt att begränsa hur 
många man ville nominera och 
sedan rösta om vilka som skulle 
nomineras, med följden att föl-
jande nominerades:

Till partistyrelsen: Josefin 
Brink, Tobias Smedberg, Mats 
Einarsson, Ulla Andersson, 
Aron Etzler, John Hörnquist, 
Jonas Sjöstedt, Ida Gabrielsson, 
Karin Rågsjö.

Till programkommissionen: 
Ali Esbati, Erik Hegelund, John 
Hörnquist, Kerstin Burman och 
Jenny Lindahl Persson. H

Hur har 
Storstockholm 
nominerat?

Förening  En Två
Hammarby - Skarpnäck Ingen
Hotell och Restaurang Hans
Järfälla   Jonas Jonas och Rossana
Kista   Jonas
Salem    Ulla, Hans och Rossana
Sundbyberg  Jonas
Täby-Danderyd  Ulla Ulla och Jonas
Upplands Bro  Jonas Jonas och Ulla
Upplands Väsby   Jonas och Ulla
Vallentuna   Jonas och Rossana
Vaxholm    Ulla och Jonas
Vita Bergen  Jonas Jonas och Ulla
Värmdö   Jonas
Västra Södermalm Jonas
Årsta   Jonas
Hässelby – Vällingby 1 Jonas 2 Ulla
Liljeholmen- Hägersten Jonas Jonas och Ulla
Tensta–Rinkeby–Spånga Jonas
Botkyrka  Hans

Distriktsstyrelsen har nominerat Hans 
Linde ”som utmärkt talare, engagerad och 
bred företrädare samt god lagspelare” till 
partiordförande för Vänsterpartiet. Bland 
partiföreningar som nominerat har Jonas 
Sjöstedt fått starkast stöd.

Så har Storstockholms partiföreningar nominerat:

Av de 19  föreningar som nominerat så är det sex föreningar som förespråkat delat 
ledarskap. Bild från utfrågningen på Bio Rio 29 september.
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Varför privatisera?
Ingen kan egentligen förklara 
varför BUP-mottagningen ska 
upphandlas mer än att i allmän-
na ordalag hänvisa till budget. 

- Det enda svar vi får från 
sjukvårdslandstingsrådet Birgit-
ta Rydberg (FP) är att det hand-
lar om behovet av ”mångfald”, 
som ju i detta sammanhang 
betyder fler privata vårdgivare, 
säger Birgitta Sevefjord (V),   
oppositionslandstingsråd.

Inga problem
Någon uttrycklig ambition att 
privatisera för att förbättra verk-
samheten finns inte av naturliga 
skäl. BUP i Botkyrka uppvisar 
nämligen utmärkta siffror på 
olika tillgänglighets- och kva-
litetsmått. Man har också full 
läkarbemanning och man är 
välförsedd med psykologer och 
kuratorer.

Men det hjälper inte när den 
borgerliga alliansen har bestämt 

Birgitta Sevefjord är oppositionslandstingsråd.

sig för att det offentliga måste ha 
något att ”mäta sig emot”. Man 
vill således riva ner en verksam-
het som fungerar utmärkt för 
alla inblandade för att ersätta 
den med något okänt. 

Intressant experiment
- Birgitta Rydberg anser att 

det är ”intressant” att en extern 
aktör får ta hand om ett område 
med tung problematik. Som om 

Rädda BUP 
i Botkyrka!

Partiprogrammet
En motion om att utveckla ”fyra 
friheter” att driva på EU-nivå 
samt en redigering av program-
mets inledning.

Strategidokument
En motion för att byta namn 
på strategidokumentet till ett 
”handlingsprogram”, och stryka 
bort de politiska profilerings-
texterna ur dokumentet.

Två motioner för förbättring 
av de interna valen och nomi-
neringsprocesserna i partiet. 
Två motioner för att ”styra våra 
personella och ekonomiska re-
surser för en nytänkande po-

pulär politik” samt för att stärka 
partiets politiska studier och 
politikutveckling.

Två motioner för att lägga till 
punkter om ”individens frigö-
relse” respektive utveckla jobb-
politiken.

Stadgar
En motion för att skärpa par-
tiskatten så att alla inkomster 
på partiuppdrag över 27 500 
kronor netto ska betalas in till 
partiet.

En motion för att möjliggöra 
att en medlem ska kunna tillhö-
ra en geografisk och arbetsplats-
knuten partiförening samtidigt.

Allmänna motioner
Tre motioner som tog ställning 
för att utveckla den ekonomiska 
politiken på lite olika sätt. En för 
att tillsätta en jobbkommission, 
en för att utveckla klimatpoli-
tiken (Hammarby-Skarpnäck 
mfl.) samt en för att garantera 
att partiet ska nå klimatmålen 
till 2020 samtidigt som klimat-
politiken starkare ska vävas 
samman med jobb- och väl-
färdspolitiken.

DS ställe sig också bakom 
motioner för återinförande av 
tidsbegränsad ”sjukersättning” 
(Värmdö) och om utvecklad 
webbshop (H-by-S-näck). H

Motioner som DS ställt sig bakom
Vid DS-mötet den 21 september tog Distriktsstyrelsen även ställning till en rad motioner 
som inkommit. Här följer en kort redogörelse över vilka motioner som fått DS stöd.

En effektiv och välfungerande verksamhet riskerar 
att skjutas i sank om det borgerliga förslaget att pri-
vatisera barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Botkyr-
ka vinner majoritet i landstinget i slutet av oktober. 

Autogiro
- för ett starkare vänster-
parti i valen 2014
Distriktet har ett autogiro som 

kan stärka partiföreningarnas 

och distriktets ekonomi dra-

matiskt inför 2014 års valkam-

panjer. Om fler anslöt sig. Om 

10% av distriktets nära 3000 

medlemmar kan avvara 100 kr 

i månaden till partiet så skulle 

det ge ca 500 000 extra till 

distriktets valfond. Och lika 

mycket till partiföreningarnas 

egna kassor.

Alla pengar som betalas in till 

autogirot delas lika mellan 

distriktet och den betalandes 

partiförening.

Målsättningen är att 10% från 

alla partiföreningar ska an-

sluta sig fram till årskonferen-

sen. De som lyckas kan vänta 

sig något fint! H

Hör av dej till expen för att 

ansluta dej! Och för att hämta 

blanketter till din förening.

den barn- och ungdomspsy-
kiatriska verksamheten gick att 
experimentera med utifrån rent 
ideologiska bevekelsegrunder, 
säger Ylva Nork (V) i landsting-
ets psykiatriberedning.

Vänsterpartiet lägger fram ett 
eget förslag till beslut och krä-
ver att verksamheten kvarstår i 
landstingets regi. H

IngrId Falk

Caroline Kiritsis, Järfälla, ny i VU efter Åsa Brunius som är 
ny ordförande i nya partiföreningen Liljeholmen-Hägersten.
Stort tack till Åsa Brunius som suttit i VU under många år 
och tagit ett mycket stort ansvar för distriktsstyrelsen ar-
bete under hela denna tid. Åsa sitter kvar i DS. H

5Nyheter



Vem ska hjälpa morfar? 
- Det gör mormor!
Man bör fundera över, vilka 
som man i vårat samhälle be-
traktar och behandlar som 
äldre. Där är det stor skillnad 
mellan kvinnor och män. Men 
det är ingen nyhet för oss som 
arbetar med feministfrågor.

Alla människors lika rätt och 
värde, stadgas i FN-deklaratio-
nen om de mänskliga rättighe-
terna. Detta gäller ju alla, i alla 
länder och i alla åldrar. 

För tydlighetens skull : Gamla 
och äldre ingår också i gruppen 
»alla människor«.

Människors värde på arbets-
marknaden avtar med åldern. 
När man borde vara som mest 
erfaren, någon gång vid 50+, då 
avtar värdet på arbetsmarkna-
den och många betraktas som 
»icke fullgoda«.

I politiska diskussioner talas 
det ofta om att det ska finnas 
»rätt till arbete«. Men det är up-
penbart att denna rätt blir min-
dre och mindre efter 50 för att 
sedan  fullständigt upphöra vid 
65 eller 67. Rätten till rimlig in-
komst och konsumentnivå bör 
också ingå i de mänskliga rät-
tigheterna. Men för pensionärer 
blir det istället så att andra har 
rätten att beskära inkomsterna, 
pensionerna.

Eftersom människovärdet mi-
nskar med stigande ålder så le-
der det till att äldre, med färre 
år kvar att leva, betraktas ha ett 
lägre människovärde. Äldre be-
höver man inte bry sig så myck-
et om. Dom har ju ändå många 
sjukdomar, är ju ändå lite senila 
och blir lätt betraktade som en 
uttjänt bil.

Med den insikten så är det 
inte så väldigt svårt att förstå, 
varför yngre inte söker utbild-
ningar som rör omsorgsarbe-
ten. Det är mera status att jobba 
med barn och ungdomar. Att 
jobba med äldre som inte har 
något värde kvar (0-värde) ses 
som ett arbete utan status. 

Sedan tillkommer utbildning, 
som ibland inte finns. Många i 
kommunens äldreomsorg har 
ingen utbildning alls. Det höjer 
inte statusen i det jobbet. Dålig 
fysisk och psykisk/social arbets-
miljö är ett annat stort problem. 
Många orkar inte arbeta fram 
till 65 år. Ansvaret för detta lig-
ger i kommun och landstigs-
politikers ansvar, som yttersta 
ansvariga.

Lönen är en annan tung bit. 
Man kan som undersköterska i 
kommun och landsting ha som 
slutlön efter 25-45 år i yrket c:a 
20.000 kr före skatt. Det kan-

ske inte lockar ungdomar att se 
omsorgsarbete som ett drömar-
bete. Där finns det mycker att 
göra för politiker och för facket 
Kommunal. Sjuksköterskor har 
sitt fack Vårdförbundet. Men 
deras situation tar jag inte upp 
nu. I Vänsterpress nr 8 togs det 
upp: Att i dagens Sverige ligger 
median och medelinkomsten 
kring 30.000 kr per månad. 
Självklart borde den ligga hö-
gre. En undersköterska skulle 
bli mer än överlycklig om hon 
eller han hade 30.000 kr i må-
nadslön. För oss är det en helt 
ouppnåelig lön.

Om vi vill ha personal i kom-
munens äldreomsorg finns det 
mycket att göra. Men vi i vårat 
samhälle måste se på äldre på ett 
annat sätt och ta tillvara de kun-
skaper och erfarenheter som de 
besitter. Det finns mycket klok-

skap och vishet hos våra äldre, 
men om man gör allt för att 
behandla äldre människor som 
förbrukade och inte fullvärdiga 
människor, så höjer man inte 
äldres status.

Man måste börja med att höja 
äldres status för att få personer 
som vill arbeta på kommunens 
äldreboenden. Det är inget lätt 
arbete. Men vi finns inte i par-
tiet för att vi ska ha det lätt.

Detta är ett inlägg i kampan-
jen från mig som kan vården på 
mina tio fingrar. Jag har arbetat i 
äldreomsorgen och på bl.a. geri-
atriken i landstinget. Nu arbetar 
jag extra natt ibland, eftersom 
man inte kan leva på pensionen, 
eftersom man har arbetat i vår-
den. H

BIrgItta HEnrIcson

Hammarby - Skarpnäck

”Antisemitism och islamofobi - Två sidor av samma mynt?” 
Kafé-kväll på Kafé Marx, torsdag 24/11 kl 18.30-20.30
Soppa, kaffe och smörgås från 18.00 till självkostnadspris

På senare år har antimuslimska strömningar vuxit sig allt 
starkare i Europa , och terrordåden i Norge visar vad de 
kan leda till. Hur kan vi förstå islamofobin i ett historiskt 
sammanhang? 

Vilka likheter och skillnader finns mellan vår tids hat mot 
muslimer och den europeiska antisemitism som kulmine-
rade i historiens värsta förbrytelse - Förintelsen?

Vi bjuder på samtal med Mattias Gardell, professor i 
religionshistoria vid Uppsala universitet och författare 
till boken Islamofobi, och Håkan Blomqvist, historiker vid 
Södertörns högskola, som forskat om antisemitism inom 
svensk arbetarrörelse före nazismen. H

Arr: Vänsterpartiet Storstockholms 
antirasistiska utskott och aktivistnätverket
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Vänsterpartiet i 
Stockholms stadshus 
söker Pressekreterare
Vi söker en pressekreterare som är en skicklig 
skribent, har kunskaper om sociala medier och som  
tycker om att arbeta i en politisk miljö. Den vi söker 
ska kunna arbeta självständigt utifrån ett medie-   
strategiskt perspektiv.

Du ska bevaka medier, skriva artiklar, pressmeddelan-
den, uttalanden och ansvara för vårt arbete i sociala 
medier som blogg, facebook och twitter. Du kommer 
även arbeta med rapporter och utåtriktat material. En 
stor del av arbetet består i att med utgångspunkt från 
fullmäktigeledamöternas förslag och skrivelser utforma 
pressmeddelanden och artiklar. Därför ser vi gärna att 
du har god kunskap on Vänsterpartiets politik och gillar 
att jobba i en miljö som är stimulerande men stundtals 
stressig.

Erfarenheter av kommunalpolitiken i Stockholm och 
stadens organisation samt kunskaper i wordpress-platt-
formen, Indesign och Photoshop är meriterande.

Tjänsten är ett heltidsvikariat som stäcker sig mellan 
9 januari och 30 juni. Arbetet är mestadels förlagt till 
kontorstider men visst kvällsarbete förekommer. Lön 
enligt ö.k.

För mer information kontakta:
Karin Rågsjö 08 508 29 155 karin.ragsjo@stockholm.se
Sedvanliga ansökningshandlingar skickas innan den 15 
nov till:
karin.ragsjo@stockholm.se
Vänsterpartiets Fullmäktigegrupp i Stockholm
Stadshuset, V-kansliet 2 tr
105 35 Stockholm

Vill du jobba i en röd kommun som är långt ifrån lagom? Här är din chans! Botkyrka styrs av Vänsterpartiet, So-
cialdemokraterna och Miljöpartiet och det rödgröna samarbetet ger möjligheter att påverka människors vardag på 
riktigt. Tjänsten är på 50-75%. Tillträde i december eller enligt överenskommelse.

Peter är aktiv lokalt i kommunfullmäktige och Individ- 
och omsorgsnämnden och som kassör i lokala hyres-
gästföreningen Skvadronen. Arbetar som t-banerepa-
ratör samt skyddsombud. Kör tunnelbana extra ibland. 
Särbo. Har två vuxna barn samt två barnbarn.

Vilka frågor vill du helst driva i landstinget? 
- Kollektivtrafikfrågor och minskade väntetider inom 

vården. Vården blir inte bättre för att man privatiserar 
den. Detsamma gäller kollektivtrafiken.

Dina favoritställen? 
- Sundbyberg, Upplands Bro och ställen nära havet/

Mälaren. I Stockholm finns också många fina ställen, 
t.ex. Norr Mälarstrand och från Alvik ut till Hässelby 
strand. Vissa områden på Söder är också fina, t.ex. runt 
Vita Bergsparken. H

Ny i Stockholms läns landsting, ledamot (V)

Peter Laine
60 år, Sundbyberg

Vänsterpartiet Botkyrka söker 
politisk sekreterare

Mer information på:
botkyrka.vansterpartiet.se
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Jonas Sjöstedt om EU, 27 
okt
Fördjupningsstudier med 
finbesök. Alla är välkomna 
att lyssna på Jonas. Från kl 
18.00 på Kafé Marx.

En offensiv Välfärdspolitik 
29 okt på ABF-Huset
Josefin Brink, J Ehrenberg 
mfl. om 2010-talets väl-
färdsutmaningar. kl 12-16.

Hur klarar vi Äldreomsor-
gen?, 3 november
Seminarium om äldre-
omsorgen idag och imor-
gon. På ABF-huset, kl 17.00.

Socialistiskt Forum, 19 nov
10-årsjubileum på ABF-
huset. Program kommer 
på www.abfstockholm.se/
socialistisktforum.

Kurs för nya medlemmar, 
26-27 nov
Lär dej mer om Vänster-
partiet. Syninge kursgård, 
utanför Norrtälje, hela hel-
gen. Anmäl dej till Expen.

Kafékväll om kollektivtrafi-
ken, 30 november
Nya, smarta trafiklösningar 
och alternativ till taxehöj-
ningar. 18.00 på Kafé Marx. 

Popvänstern, 1 dec
Partiledarkandidaterna 
frågas ut hos Popvänstern, 
Pet Sounds bar.

Lussa för kollektivtrafiken, 
13 dec
Miljö och Klimat-utskottet 
uppmanar alla att fira lucia 
mot förbifarten och för en 
fungerande kollektivtrafik.

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

 

Nätverket ”Röd Glöd” bju-
der partikamrater och andra 
vänstersympatisörer till en 
informell träffpunkt för det 
angelägna samtalet! 

Fredag 28/10 diskuterar vi 
”Klimatet och rättvisan” 
Pågående och kommade 
klimatförändringar slår 
väldigt olika mellan fattiga 
och rika regioner och mel-
lan fattiga och rika männis-
kor. Orsakerna till klimat-
förändringarna vilar också 
på klassmässigt och socialt 
skeva förhållanden. Röd 
Glöd diskuterar klimathotet 
ur ett rättviseperspektiv.

Medverkar gör Lennart 
Kjörling, skribent, som 
berättar om ”naturbruks-
uppropet” som knyter an 
till de radikala bonderörel-
serna i syd, samt Torbjörn 
Vennström och andra från 
Vänsterpartiet Storstock-
holms miljö&klimat-utskott. 
Vi bjuder även på bister 
musiklyrik med Samuel Jar-
rick från Malmö Opera och 
musikteater

Soppa, snacks och dryck 
finns till försäljning.

Föranmälan krävs dock. En-
dera till rodglod@yahoo.se, 
på facebook-eventet, eller 
till 070-4005699 (Maria).

Tid: Fredag 28/10 kl 18-22, 
Plats: Kafé Marx , Kungsga-
tan 84 (innergården)

Vill du ha 
på e-post?

Maila för anmälan till: 

storstockholm@vansterpartiet.se

Kalendaruim

Kallelse kongressombudsvalsmöten

 
SV: Botkyrka, Nykvarn, Salem, Södertälje
kl 18.00 Södertälje stadshus
SO: Haninge, Nynäshamn, Huddinge
kl 18.00 ABF Huddinge
O: Lidingö, Nacka, Tyresö, Värmdö
kl 18.30-21.00 Värmdö kommunalhus
NO: Täby-Danderyd, Norrtälje, Vallentuna, 
Vaxholm, Österåker
Tid och plats ej klart
N: Sollentuna, Solna, Sundbyberg
Kl 18.30-21.00 Solna stadshus
NV: Järfälla, Ekerö, Sigtuna, Upplands 
Väsby, Upplands Bro
kl 19.00 Folkets Hus Kalhäll

I: Enskede, Årsta, Vita Bergen, V Söder-
malm
18.30 Sensus Medborgarhuset
II: och III Kungsholmen, Bromma, Birka-
Vasa, Östermalm-Värtan
kl 18.30-21.00 Kafé Marx
IV: Farsta, Hammarby-Skarpnäck, Vantör 
kl 18.30-21.00 Rågsveds folkets hus
V: Älvsö-Hägersten, Liljeholmen-Hägersten, 
Skärholmen 
kl 18.00-21.00 Midsommargården Telefonplan

VI: Hässelby-Vällingby, Kista, Tensta-Rinke-
by-Spånga 
kl 19.00-21.00 Kista träff
Branschorg: Byggvänstern, Postföreningen, 
Hotell- och restaurangvänstern, SL-klub-
ben, Trafikföreningen 
kl 18.00 SEKO Stocholm, Skytteholmsvä-
gen 2 Solna

Medlemsmöten för val av ombud och ersättare på kongressen äger rum kretsvis en-
ligt nedan. Lokal och tidpunkt fylls på när de inrapporterats, inkl adress och vägbe-
skrivning. OBS klockslag är preliminära men kommer framgå av den riktiga kallelsen. 

Om du har registrerat din e-postadress i Medlemsregistret får du kallelsen elektro-
niskt och annars får du den med vanlig brevförsändelse.

Ombudsträffar:
23 nov 18-21, 3 dec 12-17, 

7 dec 18-21 och 11 dec 10-14.
Alla träffar på Kafé Marx!

Tisdag 8 nov Torsdag 10 nov 


