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e senaste åren har inneburit en förskjutning av styrkeförhållandena i svensk politik. Till 
förmån för framförallt moderater och miljöpartister. Och till nackdel för arbetarrörel-
sens partier. Detta återspeglar en djupare förskjutning av klasskrafter och i könsmakts-
ordning i samhället. Men just nu kan det mycket väl finnas ett läge där det kan vara 
möjligt att bryta den utvecklingen.

Vänsterpartiet står bättre rustade att göra det än socialdemokraterna. Men bara om vi maximalt an-
vänder de resurser som står till buds: Om vi är politiskt tydliga, prio-
riterar i vårt budskap och tar vara de nya medlemmar som fortsätter 
strömma till oss. Det senare kräver att vi fortsätter att utveckla våra 
arbetssätt så att alla medlemmar – inte bara de med parlamentariska 
uppdrag – ges meningsfulla arbetsuppgifter. Det förra att vi tar oss 
själva, vår systemkritiska roll och allvaret i den djupa kapitalistiska 
krisen på allvar. Vi ligger bäst till, men ingen politisk kraft har till-
räckliga svar på hur den ekonomiska krisen eller klimatkrisen ska 
lösas. Den som utvecklar de svaren och vinner förtroende för dem 
kommer att spela en avgörande roll.

ldreskandalerna avlöser varandra i höst. I vå-
ras granskades riskkapitalbolagen i sjukvården. I 
valrörelsen skolorna. Att vänsterpartiet bedrivit 
kampanjer på samma områden – vid samma tillfäl-
len – är en del av förklaringen. Vänstern har inte all-

tid fått utdelning i opinionen. Men vi har börjat sätta dagordningen 
för den politiska debatten. Något vi inte – mer än undantagsvis – 
klarat på många år. Partiets medlemsantal har fortsatt att öka – i alla 
fall i Storstockholm. För tre år sedan blödde distriktet medlemmar. 
Sedan 2009 har vi växt från drygt 1800 till snubblande nära 3000. Kongressen och den/de nya partile-
dare vi väljer där innebär en ny positiv möjlighet att komma ut och stärka vänsterns förtroende.

istriktsstyrelsen (DS) vill därför diskutera med dig och din partiförening hur vi på bäs-
ta sätt kan stärka vänsterns positioner i Stockholmsområdet. De senaste tre åren har 
vi mutat in just välfärdsfrågorna. Det finns all anledning att fortsätta bevaka dem nu 
när vi lyckats få debatten att handla om rätt saker: att sätta behov mot vinstintressen. 

Samtidigt lider den snabbt växande Stockholmsregionen av akut bostadsbrist. Behovet av utbyggd och 
pålitlig kollektivtrafik är stort. Otryggheten på arbetsmarknaden – och arbetslösheten bland unga och 
utlandsfödda – är mycket stor. Hur prioriterar vi när det är så mycket som behöver göras? Och hur får 
vi genomslag för våra krav?

DS förslag för detta kan du läsa i den verksamhetsplan som skickas ut till föreningarna och läggs på 
storstockholm.vansterpartiet.se snart. Bjud ut oss till din förening innan motionsstopp 10 feb och ge 
oss dina synpunkter. Vad vänsterpartiet gör är viktigt. Därför behöver det diskuteras igenom ordentligt 
med så många medlemmar som möjligt. H
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» vi har börjat sätta 
dagordningen för 
den politiska debat-
ten. Något vi inte – 
mer än undantagsvis 
– klarat på många år. 
Partiets medlems-
antal har fortsatt att 
öka «

Toppen: V Storstock-
holm är snubblande 
nära 3000 medlemmar.

Botten: Att EU förvärrar 
istället för att lösa den 
ekonomiska krisen.
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Enligt de senaste prognoserna 
ökar Stockholms befolkning 
dubbelt så snabbt som tidigare 
beräknat. 2030 kommer Stock-
holms län att ha 2.5 miljoner in-
vånare. Detta ställer stora krav 
på att kollektivtrafiken byggs 
ut, både i länets inre och yttre 
delar.

I dag görs knappt en fjärde-
del av resorna i Stockholms län 
med kollektivtrafik. Om SL ska 
kunna behålla denna mark-
nadsandel måste investeringar 
till en kostnad av nästan 40 
miljarder göras under de kom-

mande tio åren, enligt SL:s egna 
beräkningar. Om andelen kol-
lektivtrafikresor dessutom ska 
öka måste betydligt större in-
vesteringar göras.

SL:s så kallade Spårvägs- och 
stomnätsstrategi, som nu är ute 
på remiss i kommunerna, be-
räknas kosta landstinget ytter-
ligare 40 miljarder om den ska 
genomföras i sin helhet. Trots 
detta kommer andelen kollek-
tivtrafikresor bara att öka med 
totalt en procent i länet till 2030. 
Sannolikt finns det mer kost-
nadseffektiva och angelägna 

investeringar att göra för att öka 
kollektivtrafikens kapacitet.

Frågan är varifrån peng-
arna ska hämtas. SL-taxan är 
redan alltför hög och den mo-
deratledda regeringen kommer 
sannolikt inte att skjuta till de 
pengar som krävs. Vänsterpar-
tiets landstingsgrupp har därför 
under hösten påbörjat en dis-
kussion kring finansieringsfrå-
gorna. På gruppmötet i novem-
ber inbjöds både Siv Holma, 
riksdagens trafikutskott, och 
John Hörnquist, ordförande 
i Stockholmsdistriktet, för att 

diskutera trafikfrågorna.
Kollektivtrafiken i Stock-

holms län står för hälften av 
landets alla kollektivtrafikresor. 
Samtidigt finns stora förutsätt-
ningar att öka kollektivtrafik-
resandet ytterligare. Om bara 
ytterligare en procent av Stock-
holmarna kan förmås att ställa 
bilen till förmån för buss och 
tunnelbana år 2030, innebär det 
25 000 färre bilresor per dag. H

MannE scHMitz

Vem betalar 
landstingets 
trafiknota?

SL:s förslag på spårvägsnät i Stockholm 2030 
är dyrt och knappast det bästa sättet att öka 
kollektivtrafikresandet i regionen.

Årets budget för Vänster-
partiet i stadshuset döptes 
till ”Förorten i centrum”. 
När alla slåss om att vinna 
samma väljare i Stockholms 
innerstad så glöms förorten 
bort, men inte i vår budget.

Hela staden ska leva
Oavsett var i Stockholm man 
föds - som kvinna eller man 
- ska man ges samma förut-
sättningar till ett gott liv. 

Det är förstås svårt att 
sammanfatta alla förslag i 

en notis, men vi kan försöka 
antyda riktningen. Vi åter-
ställer skatten, dvs. en höj-
ning med 60 öre gentemot 
dagens nivå, och det ger oss 
en miljard mer än borgarna 
för att se till att det blir fler 
händer i äldreomsorgen, 
mindre barngrupper i för-
skolan och lägre avgifter till 
Kulturskolan.

Slut på vårdskandalerna 
Det handlar om en välfärd 
utan vinst som gör slut på 

vårskandalerna. Men även 
ett hyresstopp i de kom-
munala bostadsbolagen och 
mer inflytande för hyresgäs-
terna. Det handlar förstås 
inte heller bara om de 60 
örena utan vad vi gör med 
alla Stockholms resurser 
och vi har beslutat om en 
budget med en tydlig klass-
profil.

Rättvisa, jämlikhet och 
omställning

 Vår skolsatsning ger en 

halv miljard till ”Kunskap 
för jämlikhet” . Alla unga 
långtidsarbetslösa med 
försörjningsstöd ska ha rätt 
till en visstidsanställning 
i kommunen. Den sociala 
barnavården rustas upp 
med 30 mnkr. Vi investerar 
dessutom 230 mnkr mer i 
förorterna i kultur, idrott och 
natur.

Sammantaget är det en 
budget för rättvisa, jämlik-
het och grön omställning. H

Budget: Förorten i centrum

.se
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Kandidaternas viktigaste Stockholmsfrågor

Stockholm ska vara en stad 
där man kan bo, arbeta och leva 
oavsett tjocklek på plånboken, 
kön eller var i världen man är 
född. Det kan låta som en själv-
klarhet, men vi vet ju alla att 
för alltför många är det inte så i 
Moderaternas skyltfönster. 

På få ställen i Sverige är klas-
samhället så tydligt i Stock-
holms-regionen. Därför finns 
det ett stort utrymme och ett 
enormt behov av en vänster som 
kan lyssna på den frustration 
som finns, visa på att vänstern 
har konkreta lösningar och mo-
bilisera viljan till förändring. 

Då handlar det om att sätta 
frågor om bostadsbrist och 
trångboddhet, bristfällig kol-
lektivtrafik och en allt mer ned-
monterad välfärd högst upp på 
den politiska dagordningen. 

Men vänstern måste också 
prata om den nya arbetsmarkna-
den som växer fram, där osäkra 
anställningar, stressig arbetsmil-
jö och låg facklig organisering 
tillhör vardagen. Vi ska vara det 
självklara valet för timvikarien 
på äldreboendet, kassörskan på 
Seven Eleven och spärrvakten – 
men då måste vi också prata om 
de orättvisor som Stockholmare 
möter i sin vardag. 

Lyckas vi med det har vän-
stern enorma möjligheter att 
bli en starkare politisk kraft i 
Stockholms regionen.  H

Hans Linde
Göteborg

Rossana Dinamarca
Trollhättan
I Stockholmspolitiken finns 
H

Jonas Sjöstedt
Umeå
I Stockholmspolitiken finns 
det tre frågor som jag gärna vill 
lyfta fram. Det första är rätten 
till bostad. Vi måste stimulera 
ett kraftigt ökat byggande av 
främst hyresrätter. Först då kan 
vi får en vettig bostadsmark-
nad. Vi måste också rikta om 
ROT-bidragen så att de också 
kan gå till hyresfastigheter och 
kommunala lokaler. En stor del 
av stödet för renovering ska in-
riktas på energibesparing. Med 
sådan stöd kan vi lyfta flera av 
våra förorter och få en bättre 
boendemiljö.

Den andra frågan är miljö 
och trafikfrågor. Vi ska stå för en 
billig och effektiv kollektivtrafik 
så att folk ges ett bra alternativ 
till bilen. Massiva investeringar 
i kollektivtrafik är bättre än dyra 
nya motorvägar som förbifart 
Stockholm. Stockholm ska vara 
en stad med begränsad bilism, 
bra luftkavlitet och många gröna 
ytor. Stockholm ska också vara 
ledande i klimatomställningen

Vi ska värna om en bra ge-
mensam skola, äldreomsorg och 
sjukvård. Det kräver att vi sätter 
stopp för privata vinstdrivande 
företag i välfärden. Varje skatte-
krona ska gå till verksamheten. 
Vi ska istället driva krav som 
ökar kvaliteten, inflytandet för 
de som arbetar och bryter seg-
regationen i välfärden. H

Ulla Andersson
Gävle
Driva konkreta frågor som 
människor efterfrågar. Göra 
politik i praktiken för att bli 
en relevant kraft. Kraftsamla 
gemensamt kring någon fråga 
som medlemmarna i Sthlm be-
stämmer.

Vi ska bygga billiga och en-
ergisnåla hyresrätter i en bra 
miljö. Miljonprogrammen ska 
rustas. Vi ska kunna säga hur 
många lägenheter vi vill bygga 
och rusta i Stockholm.

Det ska vara billigt att åka 
kollektivt och de ska gå i tid. Du 
ska kunna resa utan att begrän-
sas av att du har låg inkomst. Vi 
ska bygga ut kollektivtrafiken 
och då ska vi säga vilka linjer vi 
prioriterar .

Stockholm borde bli Europas 
första koldioxidneutrala huvud-
stad. Det skulle driva på klimat- 
och miljöomställningen. Det ska 
bli enklare att göra miljövänliga 
val. Det handlar om en utbyggd 
sopsortering. Att kunna källsor-
tera hemma, ingen ska behöva 
slänga mat i hushållssoporna.

Kultur åt folket och med fol-
ket. Du ska ha ett bibliotek där 
du bor eller en lokal att bedriva 
egen verksamhet i. Ge utrymme 
för eget skapande och gör kultu-
ren mer tillgänglig.

Små förskolegrupper, BO på 
obekväm arbetstid och rätt till 
fasta jobb på heltid är självklart 
bra frågor att driva. H
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Vi hade flera inbjudna gäster, 
vilket alltid är extra roligt. Först 
diskuterade vi kommunikation 
med Ted Bergdahl, som är par-
tiets informationschef. Vi pra-
tade bland annat om vikten av 
väl förberedda kampanjer och 
diskuterade hur lång en kam-
panj bör vara samt vad en kam-
panj är för något. Till exempel 
är vi ofta väldigt fokuserade på 
flygbladsutdelningar, trots att 
en kampanj kan bestå av andra 
saker också.
 
Efter det presenterade Josefin 
Brink höstens budgetmotion, 
som för den intresserade finns 
att läsa i både lång och kort ver-
sion på partiets hemsida. Några 
axplock: Välfärdsverksamhe-
ter ska inte få drivas med vinst 
som drivkraft, de utförsäkrade 
ska återförsäkras och arbetslös-
hetsförsäkringen ska återupp-
rättas. De pengar regeringen 

vill lägga på sänkt krogmoms 
använder vi till att skapa 25 
000 jobb genom satsningar på 
lärlingsanställningar, trainee-
program och omsorgsjobb, vil-
ket innebär att äldre anställdas 
kompetens tas tillvara samtidigt 
som generationsväxlingen på 
arbetsmarknaden underlättas. 
RUT-avdraget blir istället 15 
000 platser inom barnomsorg 
på obekväm arbetstid, vilket 
förbättrar vardagen för alla 
dem som arbetar kvällar, nätter 
och helger. Det vill säga aktiva 
satsningar på jobb och välfärd 
istället för ensidig skattesänkar-
politik! 

Dessutom har arbetet med 
distriktets kommande verk-
samhetsplan påbörjats, vilket 
föranledde spännande diskus-
sioner om hur distriktsarbetet 
skulle kunna utvecklas och vad 
för kampanjer som vore lämp-

liga att driva, bland annat med 
utgångspunkt i de diskussioner 
som fördes på den senaste ord-
förandekonferensen. Välfärd 
och bostadsfrågor är två teman 
som återkommer. 

Och sist men inte minst: Som 
ett led i att förbättra kontakten 
mellan DS och föreningarna och 
för att avlasta distriktsexpedi-
tionen i och med de besparingar 
som genomförts beslutade vi att 
införa ett system med kontakt-
personer, som ett komplement 
till det tidigare beslutet att in-
föra faddrar. Det här innebär att 
alla föreningar nu har någon i 
DS att vända sig till med frågor, 
funderingar eller uppmaningar! 
De föreningsordföranden som 
fortfarande inte har hört något 
från sin kontaktperson eller fad-
der kommer att göra det under 
de närmaste veckorna. H

Vänsterpartiet Södertälje 
har haft medlemsomröst-
ning om de fyra aktuella 
kandidaterna till partiledar-
posten. 

Jonas Sjöstedt erhöll 58% av 
rösterna, Ulla Andersson 21%, 
Hans Linde 14% och Rosanna 
Dinamarca 7% av Södertälje-
medlemmarnas röster.

Knappt stöd för delat
Även frågan om delat ledar-
skap fanns med i medlemsom-
röstningen. Där blev resultatet 
mycket jämnare. 52% vill ha de-
lat ledarskap och 48% vill ha en 

partiledare. Den kombination 
som fick överlägset flest röster 
var Ulla Andersson och Jonas 
Sjöstedt som erhöll 55% av Sö-
dertäljevänsterns medlemmars 
röster. Jonas Sjöstedt förekom 
även här i 87% av de angivna 
kombinationerna. Valdeltagan-
det var 50% 

- Det är min bedömning att 
detta överensstämmer ganska 
väl med vad medlemmar i öv-
riga länet skulle rösta på om 
man gick ut lite bredare, kom-
menterar Staffan Norberg, kom-
munalråd för Vänsterpartiet i 
Södertälje. 

Även populär i Vantör
Vänsterpartiet Vantör hade 
skickat in sin nominering till 
distriktet i tid för publicering 
i föregående nr av VA. Tyvärr 
kom den nomineringen bort i 
hanteringen. Även Vantör no-
minerade Jonas som ensam par-
tiledare samt Jonas och Ulla vid 
val av två partiledare.

I samband med det här num-
rets pressläggning hade 14 par-
tiföreningar i Storstockholm 
nominerat Jonas som ensam 
partiledare. Totalt har nomine-
ringar inkommit från 22 parti-
föreningar. H

DS-rapport 17 okt:

Kommunikation, budget, verksamhetsplan 
och kontektpersoner

Hallå där Sanna Sjögren, 
Hammarby-Skarpnäck, 
ny sammankallande för 
aktivistnätverket.
Hur känns det?
Spännande, roligt, pep-
pande och lite nervöst. 
Det känns som att det är 
mycket att lära sig.
Vem är du?
Jag kommer från Halmstad 
från början men har nu 
bott i Stockholm i ca 4,5 
år. Jag är 23 år och  plug-
gar just nu ekoonomisk 
historia på Stockholms 
Universitet. Varit medlem 
i Vänsterpartiet i två  år 
ungefär och kom med i 
aktivistnätverket strax 
efter att det bildades 
efter valet 2010. Tidigare 
har jag exempelvis jobbat 
mycket med tjejjouren 
hemma i Halmstad.
Vad händer i aktivistnät-
verket framöver?
Vi har en aktion på 
Höteorget 26 november 
för hyresrätterna och 6 
december har vi möte på 
Kafé Marx där vi fortsätter 
att planera framtiden och 
vårens verksamhet. H

FAKTA: Aktivistnätverket 
bildades efter valet 2010 
för att fortsätta med 
mycket utåtriktad verk-
samhet. Engagera dej i 
nätverket genom att kon-
takta dem på aktivistnat-
verket@vansterpartiet.se.

Södertälje: Jonas Sjöstedt 
får stöd i medlemsomröstning
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Insänt: Svagare LAS skapar inga nya jobb!
Svenska högerpolitiker påstår 
att det är »LAS« som är pro-
blemet för att skaffa jobb för 
arbetslösa. Detta stämmer inte. 
De  tillsammans med   arbetsgi-
varna  är ute efter någonting an-
nat. De vill ha ännu mera makt 
på arbetsplatsarna.

Man skapar inte några jobb 
genom att luckra up anställ-
ningsskyddet  och sänka in-
gångs lönerna. Alliansens par-
tier tror att ett svagt LAS   kan 
uppmuntra förtagen att anställa 
de arbetslösa. Men frågan är hur 
den försämrade arbetsrätten 
kan skapa tusentals jobb? 

Alla vet att många företag  i 
sin jakt efter höga vinster söker 
sig nya vägar. Produktionen ef-
fektiviseras och flyttas  till län-
der med billig arbetskraft.

Alla vet att det går att lösa 

vart enda problem i samhället 
om bara man vill! Jag tycker att 
man borde tvinga företagen att 
investera en del av de egna stora 
vinsterna i produktionen inte i 
spekulationen, eller också borde 
man förkorta arbetstiden.

Men man är ute efter något 
annat. De borgerliga vill refor-
mera arbetsrätten för att de vill 
»förenkla« arbetsrätten. Något 
som egentligen betyder att ar-
betsgivare ska kunna sparka 
vem som helst, när som helst. 
Med andra ord kan man säga en 
svag arbetsrätt där arbetare inte 
har någon makt.

Men vad är  egentligen ar-
betsrätt? Ett bättre namn vore 
»de arbetandes rätt« ty arbets-
rätten är ingenting annat än en 
maktfråga mellan anställda och 
ägare, mellan arbete och kapital. 

Det är lagar och regler som be-
gränsar ägandets makt i arbets-
livet.

»Vad det rör sig om är rena 
maktfrågor på arbetsplatsen, 
där arbetsgivaren  varit mycket 
framgångsrik i sin lobby- och 
propagandaverksamhet,  medan 
de fackliga organisationerna, 
mätta  efter framgångarna på 
1970-talet, vilat som cement-
häckar«, säger Kurt Junesjö.

Arbetsgivarna vill ha ännu 
mera   makt. Detta kommer att 
drabba arbetarna väldigt hård. 
Med en svag arbetsrätt kom-
mer arbetsplatserna  att bli som 
kyrkogårdar. Ingen kommer att 
våga säga  emot arbetsgivarna. 
Detta i sin  tur kommer att 
drabba demokratin Ingen vill 
ha ett sådant samhälle  där alla 
går som några maktlösa varel-

Från olika distrikt och parti-
föreningar i hela landet kom-
mer det nyheter om att många 
nominerat Jonas Sjöstedt till 
ny partiledare.  Men mitt i det 
»bruset« kommer en notis om 
att distriktsstyrelsen i det störs-
ta distriktet - Storstockholm 
- valt att ställa sig bakom Hans 
Linde. I samma veva kommer 
det interna veckobrevet 44-45. 
Där kan  man läsa hur partiför-
eningarna i Storstockholm (de 
som helt naturligt står närmast 
medlemmarna) HITTILLS har 
nominerat. Av 21 organisatio-
ner som hört av sig har 16 be-

stämt sig för en partiledare. Av 
dessa har  13 nominerat Jonas, 
två har nominerat Hans och en 
röst faller på Ulla Andersson. 
Eller i procent utryckt: Jonas 
81,3%, Hans 12,5% och Ulla 
6,2%. Kan ett nomineringsbe-
sked bli tydligare ? Ändå väljer 
distriktstyrelsen att ställa sig 
bakom Hans Linde.

När vår egen medlemsorga-
nisation nyligen hade ett myck-
et välbesökt medlemsmöte (36 s 
närvarande) bestämde sig 30  st 
- 83,3 % för Jonas - 5 st bestäm-
de sig för Rosanna (13,9 %) och 
en medlem för Hans (2,8 %).

Det väcker några frågor: Om 
man skall gå emot viljan hos 81% 
måste man ha några VERKLIGT 
TUNGA ARGUMENT. Hur ser 
de argumenten ut? Ser DS över-
huvud taget något problem i att 
grundorganisationerna hittills 
till  81% bestämt sig för en kan-
didat, medan DS satsar på den 
kandidat som fått 12,5%.

Hur tänker man förklara det 
här ställningstagandet för med-
lemmarna ?

Jag vet mycket väl att DS har 
rätt att nominera vilken kan-
didatt som helst (förutsatt att 
denne är medlem i V). Och så 

ser. Vi måste förändra, förbättra  
och bevara arbetsrätten nu. Vi 
ska inte alltid lyssna till de  som 
vill skada oss. Facket ska vara en 
kamporganisation, inte  tjänste-
mannens stora förord.

Jag slutar min lilla artikel om 
LAS med  den  kände Kurt June-
sjö viktiga ord: »Den uppgiven-
het som idag präglar fackfören-
ingsrörelsen, där man tar spjärn 
med bägge hälarna och försöker 
försvara uppnådda landsförbätt-
ringar, är en defensiv taktik. Med 
en defensiv  taktik är den försva-
rande i regel på förhand dömd 
att förlora.«

Den som inte har några mål 
och framtidsvisioner kommer 
att  tappa fotfästet och gå tillba-
ka. Vi ska utveckla  arbetsrätten 
a inte avveckla. H

Masood punjabi, Nacka

Insänt: Om nomineringarna
skall det  också vara. Det måste 
slås fast. Men om jag satt i DS 
skulle jag bli mycket oroad över 
det stora gapet mellan medlem-
marnas åsikter och DS åsikter 
i denna viktiga fråga. Eller ser 
man överhuvutaget inget de-
mokratiproblem i detta? Har 
man tappat den nära kontakten 
till de egna medlemmarna och 
lever i någon egen luftbubbla. 
Eller sitter man i ett »elfenbens-
torn« långt över medlemmarnas 
huvuden ? H

 ÅkE WilEn

Liljeholmen - Hägersten

Åke Willén undrar varför DS 
nominerade Hans Linde till 
partiordförande och hur man 
ska förklara det för medlem-
marna. I förra VA redogjorde 
DS utförligt för hur man nomi-
nerat och resonerat. Läs gärna 
den för en längre genomgång. 

Willén menar att DS borde 
vara »oroliga« över gapet mel-
lan DS och föreningar i denna 

fråga. Jag känner ingen sådan 
oro. För det första fanns det oli-
ka åsikter i DS, där flera stödde 
t ex Jonas. Eftersom årets no-
mineringsprocess varit ovan-
ligt öppen och pluralistisk var 
det inget problem. 

I många distrikt har det fun-
nits en mycket större spridning 
av åsikter än sist Vänsterpartiet 
bytte partiledare, 2004. DS ser 
detta som en styrka, inte som 

en svaghet. Så länge alla ac-
cepterar besluten när de fattas, 
är det väl bra att debatten är fri 
tills beslut är tagna. 

För det tredje: Det vore oro-
väckande om DS tyckte radikalt 
annorlunda än medlemmarna i 
viktiga politiska sakfrågor. Men 
det var inte kärnan i nomine-
ringsprocessen, där man skulle 
göra ett svårt val mellan flera 
olika - men politiskt ganska 

närstående - duktiga kandida-
ter. 

Att DS gjorde en annan be-
dömning än 13 av 42 partiför-
eningar i den frågan känns inte 
så oroande, eftersom det som 
skiljer framför allt handlar om 
värdering av personer, inte av 
politik. H

 joHn Hörnquist

Distriktsordförande

Svar direkt:
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Stockholmsvänstern 
söker tre ersättare 

Till: utbildningsnämnden, arbetsmarknads- 
nämnden och fastighetsnämnden

De som är intresserade ska ha intresse för de 
sakfrågor som finns i dessa nämnder; utbildning,  
arbetsmarknadspolitik samt frågor som rör fast-
ighetsnämnden samt vara beredd att även delta i 
Stockholmsvänsterns möten på kvällar och ev. på 
helger.

Arbetet kräver att man  kan avsätta tid för inläsning 
av handlingar samt möten med både den som är leda-
mot samt studiebesök etc. Det är spännande uppdrag 
och du kommer även få en inblick i det övriga arbetet 
som Stockholmsvänstern gör.
 
Har du frågor vänd dig till Karin Rågsjö: 
070 216 07 61 eller karin.ragsjo@stockholm.se
Likaså om du vill nominera in namn.
Vi vill ha in svaren senast den 1 december
 
Karin Rågsjö
Vice gruppledare och Vice ordförande i arbetsmarknads-
nämnden för Vänsterpartet i Stockholms Stad.
Telefon: +46 70 216 07 61 
E-post: karin.ragsjo@stockholm.se

Stockholmsdagen: 

Välkommen till förorten

Kommunfullmäktige i Up-
plands Väsby beslutade 
på sitt möte 24 oktober att 
bilda en fullmäktigeberedn-
ing för jämställdhet.  Det 
var en motion från Vänster-
partiet som bifölls. 

- Det är glädjande att den 
första beredningen denna man-
datperiod ägnas åt jämställdhet. 
Det är verkligen på tiden att 
Väsby kommun höjer ambi-
tionsnivån i jämställdhetsarbe-
tet, säger Anders Rosén (V) som 
är initiativtagare till motionen.

Beredningen ska arbeta un-
der en tvåårsperiod och sedan 
utvärderas. Uppgiften är att 
forma en jämställdhetsstrategi. 

Beredningen ska ge förslag på 
konkreta åtgärder för att kom-
ma närmare målet att män och 
kvinnor ska ha lika villkor och 
möjligheter att påverka samhäl-
let och forma sina egna  liv, obe-
roende av könstillhörighet.

- Många tror att vi är mer 
jämställda än vi är. Men sta-
tistiken talar sitt tydliga språk. 
Exempel är att omsorgsyrken 
avlönas lågt, stereotypa köns-
mönster återskapas i förskola 
och skola och att alltför många 
pojkar dras till roller som un-
dervärderar skolarbete och ac-
cepterar våldsutövning Det vill 
vi bidra till att ändra, avslutar 
Anders. H

Upplands-Väsby: 
Fokus på jämställdhet

Jämställdhetsfakta för Upplands-Väsby
Medelinkomst: Kvinnor 233 000 kr/år Män 308 000 kr/år
Två av de 20 vanligatse yrkena har jämn könsfördelning 
(inom intervallet 40-60% för vardera könet)
Vård och omsorgsyrken: 2 231 st kvinnor och 372 st män
Byggindustrin: 160 st kvinnor och 1 356 st män
Väsbyungdomarnas gymnasieval 2009/10: Omvårdnad 91 
% tjejer / 9 % killar, Handel och administration 89 % / 11 
%, Barn- och fritid 84 % / 16 %, El 3 % / 97 %, Bygg 9 % / 
91 %, Fordon 4 % / 96 %

Anders Rosén: Det visar att individer i låg grad gör fria 
val utan påverkas av genusordningen. För kvinnors del 
leder det till en snävare arbetsmarknad, lägre värderade 
arbeten och mer arbetstid i betalt och ickebetalt omsorgs-
arbete samt sämre pensioner. 

Den 22 oktober arrangerade 
Stockholmsvänstern semi-
nariedagen »Välkommen till 
förorten« i Husby träff och 
bibliotek. Under en hel dag 
diskuterade boende, aktivis-
ter, forskare och debattörer 
stadsplanering, hyror och 
upprustning i Stockholms 
förorter.

Bland annat ledde förfat-
taren Kent Werne samtalet 

»Dags att reclaima miljon-
programmet?« och lite senare 
debatterade Maria Palme 
som är förhandlingschef på 
Hyresgästföreningen region 
Stockholm, Pelle Björklund 
som är VD på Svenska Bo-
städer och Madeleine Nobbs 
från Skanska vem som egent-
ligen ska betala upprustning-
en av miljonprogrammet. 

Under dagen bjöds det 

även på världens första mo-
bila teater, Kista Community 
teaters »Antigiones dagbok« 
och stadsvandring i Husby. 
Nära 100 personer besökte 
»Välkommen till förorten« 
under dagen, och liknande 
seminariedagar planeras i 
söderförorterna under våren. 
H

clara lindbloM
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[inställt
]

Kafékväll: Islamofobi och 
antirasism 24 nov kl 18.00 
med Mattias Gardell och 
Håkan Blomqvist.

Aktionsdag för hyresrätten 
26 nov kl 13-15 på Hötorget 
med aktivistnätverket

Kampanjdag: Äldreomsorgs-
kampanjen 28 nov på mor-
gonen och/eller eftermidda-
gen delar vi ut kvarvarande 
flyers vid kollektivtrafiksta-
tionerna.

Kommunalekonomisk dag 
30 nov kl 10-16 arr av 
Riksdagsgruppen, anmälan 
senast 23/11 till jan.gustafs-
son@riksdagen.se

Kafékväll om kollektivtra-
fiken, 30 nov trafiklösningar 

och alternativ till taxehöjningar. 

18.00 på Kafé Marx. 

Popvänstern, 1 dec Parti-
ledarkandidaterna frågas 
ut hos Popvänstern, Pet 
Sounds bar.

Bostadspolitisk träff 3 dec 
kl 12-16 arr: av Riksdags-
gruppen, anmälan senast 
30 nov till gustav.olofs-
son@riksdagen.se

Hearing om alternativ till 
förbifarten 6 dec 17.30-20.

Fackeltåg mot rasism, 10 
dec Samling vid Slussen 
kl 15.00. Tal av bla Jenny 
Wrangborg, Tove Liljeholm 
och Elisabeth Brandt-
Ygeman.

Träff för Feministiskt ansva-
riga 12 dec kl 18-20 på Kafé 
Marx med Ida Gabrielsson.

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

Julledigt på Expen 21 dec- 2 
jan 2012

Vänsterpartiets 39 kongress 
5-8 januari 2012 Uppsala 
Konsert och Kongress.

Distriktsårskonferens 24-25 
mars 2012

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 25 november
Finanskrisen - dörren till en 
ny värld.

Kom och samtala om hur en 
socialistisk väg ut ur finans-
kriser och miljökriser ska 
kunna se ut.

Varm soppa, dryck och 
värmande samvaro. 
Tid: 18-22 
Plats: Kafe Marx, Kungsga-
tan 84

Obligatorisk anmälan till 
rodglod@yahoo.se eller 
070-400 56 99 (maria)
Soppa, snacks och dryck 
finns till försäljning.

Vill du ha 
på e-post?

Maila för anmälan till: 

storstockholm@vansterpartiet.se

Kalendaruim

Kongressfunkis?

 

 
 

FACKELTÅG
MOT RASISM OCH 
FRÄMLINGSFIENTLIGHET
SLUSSEN 10 DEC KL 15.00

sthlmmotrasism.se
sthlmmotrasism.se

Uppsala-distriktet söker efter 
kamrater som kan hjälpa till som 
diversearbetare under kongressen. 
Vill du hjälpa till?

Maila: uppsalalan@vansterpartiet.se


