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Rappporter från stockholmsbänkens ledamöter
Stockholms stad och län har fyra riksdagsledamöter: Josefin Brink, Amineh
Kakabaveh, Jens Holm och Lars Ohly.
Rapport av Jens Holm
Det har, precis som tidigare, varit ett aktivt år. Vi har under året gjort vårt bästa för att
utveckla Vänsterpartiets politik på miljöområdet. Under året har vi bland annat haft
vårt klimatprogram ”Klimatinvestera för nya jobb och minskade utsläpp” på remiss
inom och utanför partiet. Vi har fått in många intressanta synpunkter som vi nu
behandlar internt. Ett annat exempel på politikutveckling är Vänsterpartiets
arbetsgrupp, Eko-eko, där jag sitter med. Vårt uppdrag är att knyta ihop vår
ekonomiska politik med den ekologiska. Ett mycket spännande och utmanande jobb.
Vi kommer att komma med en slutrapport vid slutet av året.
Jag deltog vid FNs klimattoppmöte, COP18, i Qatars huvudstad Doha i början av
december i fjol. Jag var utsänd dit av riksdagen tillsammans med en riksdagsledamot
till (från C). Mötesutfallet var tyvärr magert.
Jag har under året försökt sätta ökat fokus på miljö- och klimatfrågor i Stockholm. Jag
vill gärna fortsätta med detta och samarbetar gärna med de lokala/regionala krafter
som partiet har. Jag tänker exempelvis på att driva frågor som: Nej till Förbifart
Stockholm – ja till ökade kollektivtrafiksatsningar, ersätt Värtanverkets fossileldning
med förnybart, bygg ut solceller i Stockholm, mer veggomat till skolor och andra
offentliga institutioner, renovera miljonprogrammet och offentliga lokaler, underlätta
för ökad cykling, bort med partiklarna - gör luften bättre i Stockholm, marksanera
Stockholm m.m.
Jag är numera invald i det europeiska miljöparlamentarikernätverket Globes
styrelse. Jag deltog på dess årsmöte i Paris i februari i år. Jag har under året suttit i
Vänsterpartiets förtroenderåd i riksdagen (men har nu lämnar över den platsen till
annan förmåga). Jag representerar Vänsterpartiet i riksdagens ledamotsråd.
Några glädjeämnen: de globala förhandlingarna om avtalet Acta bröt samman (vi var
som parti tidigt ute och krävde ett stopp mot ”anti-piratavtalet” Acta som syftade till
att skydda storföretagens informationsförsprång), regeringen lovar att verka för ett
totalförbud mot det hormonstörande ämnet Bisfenol A (något vi länge krävt), i
december röstade riksdagen för ett erkännande av Västsahara.
Under 2012 fram till dags dato har jag lagt 12 interpellationer, 18 skriftliga frågor
och medverkat i ett stort antal motioner. Allt detta finns på min riksdagshemsida:
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/HolmJens-0216534495014/ Mer info om vad jag gör i riksdagen finns också på: www.
jensholm.se. Alla som närmare vill följa vad jag gör uppmanas prenumerera på mitt
nyhetsbrev som kommer ut ungefär en gång i veckan samt följa mig på Twitter
(@holmjens). Under året har jag flyttat till Solvägen i Enskede. Min partiförening är
alltså numera Enskede.
Som jag skrev ovan vill jag gärna driva Stockholms miljö- och klimatfrågor ännu mer
aktivt. Jag vill gärna komma ut mer i partiföreningar, skolor och arbetsplatser. Hör
gärna av er.
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Rapport av Amineh Kakabaveh
Det gångna årets arbete och kamp har för min del präglats av ett internationellt, ett
nationellt och ett stockholmskt perspektiv. Jag har varit verksam på alla dessa nivåer
genom att delta i partiets kampanjer som exempelvis ”Mot vinster i välfärden”, ”Vem
hjälper Mormor?”, ”Vi är människor, inte maskiner”, liksom i Storstockholmsdistriktets bostadskampanj och kampanjen mot Förbifart Stockholm, samt varit med på
torgmöten och talat på medlemsmöten m.m.
Jag sitter som bostadspolitisk talesperson i riksdagens civilutskott och har företrätt
och drivit partiets bostadspolitik både i riksdagen och utanför. Jag har varit med
i bostadspolitiska gruppen i stadshuset och distriktsstyrelsen. Samarbetet kring
bostadsfrågorna med kamraterna i Stockholms stad och distriktsstyrelsen har varit
gott. Vi har bland annat haft flera lyckade seminarier tillsammans både i riksdagen och
under Almedalsveckan.
Förutom att jag har lagt motioner, interpellerat och ställt frågor i riksdagen har jag
regelbundet skrivit debattartiklar i pressen om bostadspolitikens olika delar, liksom
om jämställdhet, anti-rasism, hedersrelaterad förtryck, asylfrågor och internationell
solidaritet.
I september 2012 anordnade jag tillsammans med distriktsstyrelsen och stadshusgruppen ett bostadspolitiskt seminarium för kamrater runt om i landet (vi har anordnat
sådana tidigare.) Seminariet riktade sig till ledamöter och ersättare i nämnder som
ansvarar för exploaterings- och stadsbyggnadsfrågor samt våra företrädare i de
allmännyttiga bostadsbolagen. Syftet med seminariet var att ge deltagarna en
möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte , liksom verktyg för att kunna utveckla
vårt bostadspolitiska arbete ute i kommunerna.
Tillsammans med kamrater i stadshuset och distriktsstyrelsen arrangerade jag ett
rundabordssamtal om bostadsbristen i Sveriges tre största städer. Drygt hälften av
landets kommuner uppger att de har brist på bostäder för ungdomar. Allra störst är
bristen i våra tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö. Många unga tvingas
flytta runt mellan andra- och tredjehandskontrakt, bo på en kompis soffa eller mot sin
vilja bo hemma hos föräldrarna i flera år. I Vänsterpartiet är vi övertygade om att med
en annan bostadspolitik hade de kunnat ha ett förstahandskontrakt nu. För att komma
till rätta med bostadsbristen måste vi också våga tänka nytt. Det gäller inte minst oss i
de politiska församlingarna. Av detta skäl bjöd vi in intresseorganisationer,
studentkårer, forskare, HGF, SABO och bostadsföretag m.fl till rundabordssamtalet,
där vi diskuterade bostadspolitikens utmaningar och möjligheter. Under seminariet
diskuterades också vad vi ska göra för att öka byggandet, men även andra frågor som
är viktiga för att vi skall kunna utveckla politiken i riksdagen och i kommunerna. Vi
tror nämligen att det är fullt möjligt att bygga bostäder som unga människor och
studenter har råd med. Det som saknas idag är beslutsamhet och en tydlig politisk vilja
att ställa om nyproduktionen så att den blir bättre anpassad efter unga vuxnas behov.
Utöver bostadsfrågorna så är jag med i ett antal tvärpolitiska nätverk i riksdagen och
är sammankallande i två av dem. Det ena handlar om hur vi kan stödja det syriska
folkets kamp för frihet och demokrati. Nätverket har ett brett samarbete med syriska
vänner, Amnesty, Läkare Utan Gränser, Röda Korset och andra organisationer. Vi har
anordnat flera möten och seminarier med kvinnor och män som flytt kriget samt
med experter och med organisationer som verkar för fred och mänskliga rättigheter
i Syrien. Vi träffade under sommaren Ericssons kommunikationschef och förde
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diskussioner med Ericssons ledning huruvida de medverkade i förföljelser mot
oppositionella och regimens motståndare genom att sälja teknisk utrustning till
både Assads regim, regimen i Iran och andra förtryckarregimer.
Jag är också aktiv i när det gäller nätverken stöd för Palestinska, Västsahara samt
Roma nätverketoch har under det gångna året gjort en studieresa till Algeriet och
besökt flyktingar i Sahara. Jag har även lyft Västsaharafrågan på olika sätt i riksdagen
och i andra sammanhang.
Under året har jag även fungerat som ordförande i det tvärpolitiska riksdagsnätverket mot diskriminering och förtryck i hederns namn. Där har jag, minst en gång
i månaden, anordnat seminarier , debatter och besök med fokus på situationen för
flickor och kvinnor med utländsk bakgrund utifrån ett antirasistiskt perspektiv. Under
året har jag jobbat mycket med feministiska och antirasistiska frågor för ungdomar
och kvinnor i bl.a Botkyrka, Skärholmen, Rinkeby/Tensta och Hässelby/Vällingby.
I egenskap av nätverksordförande och ordförande för Varken Hora eller Kuvad har jag
organiserat flera workshops, seminarier och andra aktiviteter som har varit välbesökta
av socionomer, lärare, studenter och inte minst kvinnoorganisationer som arbetar med
att bekämpa våld i hederns namn.
Jag har deltagit i ett 20-tal aktiviteter om bl.a. kvinnors asylskäl, tvångs- och
barnäktenskap, 2-årsregeln – alltsammans frågor som hänger samman med
hedersproblematiken. I samband med Botkyrka kommuns rapport ”Från osynliga till
synliga” har jag två till tre gånger i månad haft workshops för kvinnorna i Verdandi i
Botkyrka - en grupp för kvinnor som är analfabeter och (enligt Botkyrkas egen
rapport) inte skrivna någonstans och som hamnat helt utanför systemet trots att de
bott i Sverige mellan 10-30 år.
Jag representerar Vänsterpartiet i talmannens referensgrupp för jämställdhetsfrågor i
riksdagen. Där har jag bidragit till att ett antal seminarium anordnats, bl.a. om religion
och jämställdhet där både imamer och präster medverkade i debatten.
Upproren i Nordafrika och Mellanöstern har vid sidan av min huvuduppgift- bostadsfrågorna - utgjort en del av vardagsarbetet. Inte minst situationer när det handlat om
kvinnors mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati i Guatemala, Chile,
Saudiarabien, Turkiet, Iran, Irak och Syrien (samt de kurdiska frågorna när det gäller
de fyra sistnämnda länderna). När det gäller kvinnornas situation i Saudiarabien har
jag skrivit en enskild motion som flera av våra samt miljöpartiets riksdagsledamöter
anslöt sig till. Motionen handlade om den svenska vapenexportens oförenlighet med
kampen för kvinnors mänskliga rättigheter och jag föreslog där att Sverige ska arbeta
aktivt för att skambelägga regimer som Saudiarabien istället för att göra affärer med
dem. Trots att det är uppenbart att könsapartheid råder i Saudiarabien så skickade
Sverige kungen och drottningen på statsbesök dit, något som ännu mer legitimerar
regimens politik.
Jag har varit en del av den kamp som Afrikagrupperna bedriver gällande
latinamerikanska och sydafrikanska lantarbetares rättigheter inom vinindustrin. Vi
har krävt rättvis vinhandel och försökt påverka Sverige och Systembolaget till att ta
ett större ansvar för lantarbetares situation i vindistrikten i Sydafrika, där framför allt
många kvinnor arbetar under usla förhållanden och usla löner.
Den turkiska regimens repression av kurder och av socialister, journalister och andra
intellektuella i landet fortsätter. Jag har vid flera tillfällen interpellerat eller ställt frågor
till utrikes- och migrationsministern. Jag har även författat brev till Turkiets president

5

och har gjort flera besök; bl.a. till kvinnofängelset i Istanbul samt övervakat
rättegångar mot journalister och oppositionella författare. I den internationella
kampen för frigivningen av bl.a. tre ledande journalister och en kvinnlig kamrat,
feminist och forskare(medlemmar i BDP) har jag skrivit flera debattartiklar som har
översatts och publicerats i turkiska tidningar.
Det har också varit mycket aktiviteter kring mänskliga rättigheter för exempelvis
Mapuchefolket i Chile, fackföreningsledare i Iran och journalisters Irakiska Kurdistan
både i riksdagen och utanför. Framförallt har det handlat om utvisningar av politiska
flyktingar och kvinnor till landet. När det gäller Latinamerika så har jag deltagit i
aktiviteter angående De 5 fängslade kubanerna i riksdagen. Samarbete med kamrater
inom partiet har också ägt rum vad gäller barnarbete i världen, och även tillsammans
med Anja Westberg Kommunals ombud mot barnarbete i Latinamerika och andra
delar av världen.
I kampen mot fattigdom och för jämställdhet och rättvisa har jag blivit invald till
ledamot i Forum Syds styrelse.
Förutom mitt arbete med bostadsfrågor har jag alltså varit aktiv i en rad solidaritetsfrågor och jämställdhetsfrågor såsom kampen mot våld i hederns namn, kvinnors
rättigheter m.m. Under det senaste året har jag också blivit invald i styrelsen för
Centrum för Marxistiska Samhällsstudier (CMS). Det är en för ny uppgift, men jag
hoppas kunna bidra med mina egna kunskaper och kanske framför allt medverka till
att vidga CMS internationella kontaktnät med de kontakter som jag har fått under
åren.
I kampen för socialism och feminism behöver vi varandra och jag hoppas på ett
fortsatt gott samarbete tillsammans med er allesammans! Tveka inte att höra av dig.
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