
  
Röda Röster är en periodisk debatt - 
skrift  som ges ut av Vänsterpartiet i 
Stockholms stads representantskap. 
Den publiceras enbart digitalt och 
distribueras som Pdf via e - post. 
Signerade artiklar om såväl lokala som 
nationella och internationella frågor 
publiceras. Redaktionen kommer dock 
inte publicera artiklar som innehåller 
personangrepp på enskilda personer. 

Vid sidan av debattmaterialet innehåller 
Röda Röster en mötes- och aktivitets- 
kalender som i korthet redovisar aktuella 
arrangemang som är öppna för alla 
medlemmar inom Stockholms kommun. 
Vi hoppas att detta kan bidra till att 
utöka kontakterna inom partiet på 
det lokala planet. I varje nummer är 
målsättningen också att presentera 
en grundorganisation och dess aktuella 

verksamhet. Som redaktion fram till i 
vår valdes på representantskapet den 3 
oktober 2013 :

 Mattias Enroth - Birka Vasa
 Ellinor Hultman - Skärholmen 
 Lou T Lundqvist - Birka Vasa
    Lars Bäck - Farsta ( Tf  Ansv. utgiv. )             

Redaktionen

Debatt sidan 3
Det här handlar om hur partistyrelsen 
hanterat frågan om arbetstidsförkort-
ning. Det började tidigare med att frå-
gan försvann ur rapporten  ” Recept 
för jämställd ekonomi ”.

Debatt sidan 2
Det verkar som om Partistyrelsen 
redan innan kongressen börjat - ja 
innan handlingarna är utskickade, 
har bestämt att detta ska bli en 
modern kongress. Inga papper å 
sånt krångel, utan bärbara datorer, 
paddor å sånt ska de va !

Kalendariet sidan 5
Den centrala bostadskampanj-
gruppen kommer till Farsta Centrum 
lördagen den 7 december. Vi 
samlas kl : 10 inne på Tuben och 
förbereder lokalen och idkar sen 
flygbladsutdelning mellan kl : 11 - 
13.

Röda Rapporter sidan 7
Den 23 november var det tredje 
året som det gick att följa ett antal 
seminarier vid Socialistiskt Forum 
i ABF - huset via webben. I likhet 
med tidigare år var det ett sam  - 
arrangemang med ABF och S.

Redaktionella riktlinjer för Röda Röster
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Nummer 3
6 december 2013

Debattforum för Vänsterpartiets stockholmsföreningar

Den som ska sitta i full-
mäktige måste tycka att 
det är kul att debattera 
och vara fokuserad. Det 
är förutsättningen. Vår 
nuvarande grupp; 12 inklu-
sive ersättare har precis vi-
sat att de har dessa egen-
skaper i budgetdebatten 
den 20 och 21 november. 
En debatt som sammanta-
get varar i 24 timmar. 

I debatten lyfts budgeten 
för 2014 av alliansen ( som 
en part ) och av opposi-
tionen ( som tre enskilda 
partier ). Inledningen görs 
av finansborgarrådet och 
de övriga ledarna för de 
partier som sitter i full-
mäktige. Ann Margarethe 
gjorde som vanligt en snygg 
inledning, med inlevelse 
och klassperspektiv. Inled-
ningen tar cirka 2 timmar. 
Efter det går media och vi 
andra ” snackar ” vidare 
ämnesvis / rotelvis.

Stockholmsvänstern har väl-
digt duktiga debattörer som 
kan gå upp i flera ämnen. 

Vi är tydliga, sticker ut och 
har ” örnkoll ” på det vi de-
batterar.

Det lite märkliga är att man 
inför varje block får trycka 
in sig på den knapp som 
finns vid varje stol. Trycker 
man snabbt kommer man 
upp i talarstolen, är man 
för långsamt får man i stäl-
let försöka ta så många 
repliker på borgarna som 
möjligt. Självklart är det 
lite märkligt att det är en 
slump om vi kommer upp 
i debatten eller inte. 

Stockholmsvänstern har 
en politik som är genom-
arbetad och sticker ut 
på samtliga områden. Vi 
har unika frågor såsom 
” vinster i välfärden ” och 
bostadsfrågan. Men även 
i de övriga politikerområ-
dena har vi en politik som 
är verklighetsanpassad, 
genomtänkt och med sikte 
på en jämlik stad.

Borgarna har misslyckats 
på tre områden; bostäder, 

utbildning och arbetsmark-
naden. Dessutom har de 
lyckats göra sig osams 
med hela kulturstockholm. 
Så vi har bra förutsättningar 
att vara tydliga och visa 
på vinsten med en jämlik 
stad.

Vår politik ligger ibland nära 
(MP) och (S), ibland skiljer 
vi oss åt markant. Det som 
är tydligt är att (MP) går en 
aning åt vänster medan (S) 
går mot mitten.

Borgarna körde sina van-
liga debattknep; framförallt 
(FP) som gärna talar om 
öststatspolitik och plan-
ekonomi när de talar om 
vår politik. Sjunker man så 
lågt i debatten är det tydligt 
att politiken har kapsejsat. 

Men Stockholmsvänstern 
seglar vidare. Mot valet och 
mot en rödare stad.

Karin Rågsjö
Vice gruppledare

Budgetdebatt i fullmäktige - fest för politikerfreakar

Deadline för nästa nummer av Röda Röster : 19 januari 2014
Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : 23 januari 2014



Det första numret av en tidning med 
namnet Röda Röster kom ut den 15 
februari 1919. Den utgavs av Sveriges 
Vänstersocialistiska kvinnor. Tidningen 
blev i april 1921 ett ” organ för Sveriges 
Kommunistiska Kvinnor ” sedan det 
tidigare Sveriges Socialdemokratiska 
Vänsterparti anslutit sig till Tredje Inter-
nationalen ( Komintern ) och bytt namn 
till Sveriges Kommunistiska Parti. I sam-
band med partisplittringen 1929 så följde 
tidningen med det SKP som brukar kall-

las för ” Kilbomarna ”. Ett år senare, 1930 
lades tidningen ned av ekonomiska skäl. 

Tidningen hade ett brett spektra av olika 
artiklar, debatter, noveller, dikter samt 
rapporter från kvinnoklubbar och kon-
gresser samt följetonger och annonser. 
Merparten av materialet var skrivet av 
kvinnor, men även en stor del manliga 
skribenter förekom i tidningen. Att åter-
uppväcka namnet Röda Röster ur sin 
83 - åriga dvala förpliktigar. För inte en-

bart namnkunniga kvinnor och män ur 
svensk arbetarrörelses historia förekom 
i tidningens spalter. Även material av 
och om Rosa Luxemburg, Alexandra 
Kollontay samt Clara Zetkin med flera 
presenterades i tidningen. Den som är 
intresserad av Röda Röster 1919 - 1930 
kan besöka Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek, på Elektronvägen 2 i Huddinge, 
invid Flemingsbergs pendeltågsstation.

Redaktionen

Röda Röster kommer igen

Röda Röster sidan 2

Debatt

Hur gick det här till ?
Det verkar som om Partistyrelsen redan 
innan kongressen börjat - ja innan hand-
lingarna är utskickade, har bestämt att 
detta ska bli en modern kongress. Inga 
papper å sånt krångel, utan bärbara 
datorer, paddor å sånt ska de va !

Det är en omvälvande strukturföränd-
ring av kongressen, som borde grunda 
sig på tidigare kongressbeslut. Men det 
finns inget kongressbeslut om det här 
upplägget. Så vad stödjer sig PS på ?

Inte heller finns det något kongress-
beslut om att det ska handla om en                          
” valårskongress ”. Och att en ” program-

kongress ” kommer först 2016. Så när, på 
den stundande kongressen, ska beslut 
fattas om att det ska vara en ” valårs - 
kongress ”, som PS vill ha ? Det beslutet 
måste väl då fattas under kongressens 
första 60 sekunder ?

Den här kongressen håller på att starta 
med ett rejält demokratiskt underskott. 
Och från DS har vi kongressdeltagare nu 
fått brev om att vi måste ha en surfplatta 
eller en bärbar dator. Om ni saknar det 
” hör av er med kamrater i föreningen ”. 
Annars med distriktsexpeditionen. ” så 
ska vi se vad som kan ordnas ” ! Det 
här upplägget är inte särskilt proffsigt. 

Det låter som om Unga Örnar ska samla 
ihop tältresurser inför en utflykt !

Nu skrev Aron Etzler redan i höstas att 
en ” digitaliserad ” kongress  blir billigare. 
Men ska det verkligen handla om pengar ? 
Då kan vi väl redan börja planera för nästa 
steg; En partikongress  som genomförs  
helt via nätet och där inga delegater be-
höver träffas i verkliga livet. Ombuden 
kan sitta hemma och trycka på knappar. 
Tala om besparing. 

Eller som dom säger på Kuba ; Que 
desarrollo !

Lars - Erik Backman,  Birka - Vasa 

Idag har vi Kartellen och Timbuktu i 
blåsväder beroende på låten ” Svarta 
duvor och vita liljor ”. Där de tar upp de 
äldre, unga utan framtid, hur vi utvisar 
unga som har levt i Sverige hela deras 
liv. De säger även ” dunka Jimmie gul 
och blå ” som är direkt stötande och 
även hotfullt.

Denna text är självklart inget jag stödjer, 
jag stödjer inget våld överhuvudtaget. 

Men det Kartellen gör är att de 
representerar en röst från förorterna, 
en röst som har otroligt mycket stöd, 
speciellt från de som bor i förorterna. 

Varför, kan man fråga sig ? Hur kan en 
grupp, varav mer än hälften av med - 
lemmarna har suttit inne eller gör det, 
vara så populär ? 

Svaret är nog enkelt. De förskönar 
inget, beskriver en desperation, de 
målar upp en verklighet som många 

inte känner igen, men som precis lika 
många lever i, en jobbig samhällsanalys.

De beskriver känslan av att leva utanför, 
de representerar dem som inte hörs 
eller syns. De tar upp sådant som 
andra politiker inte förstår sig på eller 
ens vågar säga. Verkligheten, verkligheten 
i förorten.

” Det här är underklassmusik för er som 
har lämnats utanför ” - Underklassmusik.

Första gången jag hörde låten Underklass 
- musik var av min tolvåriga dotter. Jag 
reflekterade inget över det. Men jag 
lyssnade på låten själv i lugn och ro 
och insåg att jag kände igen mig. Jag 
kände igen mig idag, de sjunger om 
mig i deras text som 30 plus ensam och 
två barn. De sjunger även om mig i 
Rågsved för 20 år sen.

Frågan är : hur kan jag känna förståelse, 
känna igen mig mer i deras texter ? 

Mer där än om jag hör vilken politiker 
som helst i media, i radio eller på ett 
torg. Hur kan de beröra mig in i själen 
mer än vilken politiker som helst de 
senaste 20 åren ?

Vad har hänt i den politiska sfären ? Är 
det bara jag som har svårt med tillit, är det 
bara jag som väntar på att få höra någon 
prata från hjärtat, själen ? Vi med Sveriges 
bästa politik, hur når vi alla ? Hur blir vi 
hörda ? Samt hur blir vi betrodda ? Valet 
2014 kommer med stormsteg !

Ebba Elena Karlström, Hammarby 
Skarpnäck

Hjärtat sitter till vänster glöm inte det när du röstar
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Det här handlar om hur partistyrelsen 
hanterat frågan om arbetstidsförkortning.
Det började tidigare med att frågan 
försvann ur rapporten ” Recept för 
jämställd ekonomi ”, gick vidare till att 
frågan ” mystiskt ” försvann ur de stän-
digt återanvända motionerna i riksdagen 
( nu är frågan tillbaka där, tack och lov, 
efter påpekanden ). Sen ville man från 
programkommissionen / partistyrelsen 
tona ner frågan på förrförra kongres-
sen. Slutligen kom senaste kongressen 
fram till ( mot partistyrelsens vilja ) att 
partistyrelsen skulle tillsätta en grupp 
som ” får i uppdrag att ta fram ett stra-
tegidokument byggt på de erfarenheter 
och den forskning som redan finns 
och förvandla visionen om sex tim-
mars arbetsdag till konkreta politiska 

förslag ”.  Ett bra beslut. Nu kunde 
partistyrelsen tillsätta en målmedve-
ten grupp som skulle kunna lugna de 
i partiet som inte trott på frågan. Men 
när partistyrelsen tillsatte gruppen så val-
de de att på flera poster ta med perso-
ner som tidigare ansett att partiet inte 
borde driva frågan. Lite av ett försök 
att återigen döda frågan, gissade jag 
då. Men, man skall inte döma på för-
hand, tänkte jag ändå. Bara det att nu 
i somras, strax innan gruppen skulle 
vara klar med arbetet, så hoppade vissa 
personer av. Skulle vara intressant att 
veta varför. Ja, så kan det gå.

Och nu är vi där igen. Partistyrelsen / 
Verkställande utskottet vill inte ha med 
något om arbetstidsförkortning ( mot 

arbetsgruppens vilja ) i den kommande 
feministiska offensiven ( se Flamman, 
20 : e november 2013 ). PS fortsätter 
samma strid mot frågan som man gjort 
ett väldigt antal år, trots vad medlem-
marna deklarerat, gång på gång. PS 
behandling av frågan kan vara bra att 
ha i bakhuvudet om frågan om arbets-
tidsförkortning skulle komma upp på 
kongressen eller vid valet av ny parti-
styrelse. Det är trots allt problematiskt 
med en partistyrelse som motarbetar 
viljan hos partiets medlemmar.

Mattias Enroth, Birka Vasa

Snälla partistyrelse, är det inte nog snart ?

Deadline för nästa nummer av Röda Röster : 19 januari 2014

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : 23 januari 2014

Debattinlägg : 

Signerade bidrag med namn och partiföreningstillhörighet om max 2000 tecken inklusive mellanslag skickas till : 

rodaroster.debatt@vansterpartiet.se

Mötes - och aktivitetsinformation : 

Tips om lokala möten arrangerade av din partiförening skickas till : 

rodaroster.kalender@vansterpartiet.se

Kom ihåg att ange datum, klockslag samt plats förutom tema / ämne för mötet du vill tipsa partivänner om samt att de mö-
ten som bara är för föreningens medlemmar i rött, övriga möten i svart text. Skicka i ett Word doc eller i ett mejl - EJ Pdf.

En illustrerande färgbild med bra skärpa i formatet jpeg i 72 dpi rgb i typ 15 x 10 cm ś storlek kan mycket väl medfölja texten. 

Frågor och synpunkter på Röda Röster :

Skickas till : 

rodaroster.redaktion@vansterpartiet.se  

Kalendariet

Skicka in föreningens aktiviteter med kommentarer, tid och plats till Röda Rösters Kalendarium i ett oformaterat word-
dokument eller i ett mejl, EJ som pdf - men märk de aktiviteter som bara rör föreningens medlemmar med rött - öppna 
möten ska stå i vanlig svart text. Skicka till : rodaroster.kalender@vansterpartiet.se
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Vita Bergen - föreningens ordförande 
Tobias Johansson svarar här kort på 
redaktionens frågor om föreningens 
verksamhet och planer :

Berätta kort om er partiförening, 
hur många medlemmar har ni, hur 
ofta träffas ni ? Växer föreningen ?

- Vi är över 200 medlemmar och är 
en växande förening som har för-
dubblats på 4 år. Vi har ingen egen 
lokal så vi hyr lokaler på Söder när 
vi har möten. Vår vanligaste med-
lemsaktivitet är medlemsmöten. Men 
vi har också anordnat julfester med 
kända gäster, kulturdebatter, flyg-
bladsutdelningar och offentliga möten. 
Föreningen är gammal och så gott 
jag vet har föreningen funnit sedan 
70 - talet.

Vad har ni för tips att hålla föreningen 
levande, hur aktiverar ni era med-
lemmar, hur når ni dem, tillvaratar de 
idéer som uppkommer, et cetera ?

- Jag tror det bästa är att försöka sätta 
sig in i vad medlemmarna vill ha. Tänka 
efter innan om du tror att mötesrubriken 
är tillräckligt lockande för att människor 
ska vilja komma. Vi har t. ex. haft flest 
besökare på föreningsmöten när vi haft 
ledande partiföreträdare på besök.

Berätta om något lyckat arrange- 
mang / aktivitet som ni vill lyfta fram 
för att inspirera andra föreningar ?

- Kombinera trivselaktiviteter med 
politik. Vår julfest förra året var en 
succé. Vi hade Lars Ohly på besök 
och intervjuade honom om hans parti 

- ledartid. Året innan hade vi en mer 
renodlad julfest vilket inte drog lika 
mycket folk.

Det närmar sig valår med två val, 
hur förbereder ni er ?

- Vi håller på att planera just nu. Vi har 
ju dessutom en annan partiförening 
på Söder som vi ska samarbeta med. 
Men man kan väl säga att tanken är 
att vi ska tänka utanför V - boxen. 
Valstugan måste kompletteras med 
andra aktiviteter som kulturevent, 
mobila valbyråer och kanske förnyade 
torgmöten.

Redaktionen

För mer info : 

http://www.vitabergen.vansterpartiet.se/

I varje nummer av Röda Röster presenterar vi en av våra 16 partiföreningar 
Den här gången ut är Vita Bergen

Våra Röda Röster i Vita Bergen

Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Vänsterpartiet Birka - Vasa´s aktiviteter i december 2013 :

* Den årliga julfesten *
Onsdag 11 december  

kl : 18.00 - 21.00

Partilokalen på Sigtunagatan 11

Föreningen festar på hemlagad mat till självkostnadspris på årets julfest i partilokalen på Sigtunagatan - respektive 
partners och barn är naturligtvis också välkomna ! Vill man inmundiga annat än alkoholfri dryck medtages dock sådan 
på egen hand - anmäl om ni vill komma och festa loss till Marianne Eriksson på antingen : 070 - 578 27 97, eller på : 
marianne.eriksson@vansterpartiet.se. Anmäl er innan tisdag 3 december - så att vi vet hur mycket mat som ska lagas. 

Varmt Välkomna !

Vänsterpartiet Vita Bergens aktiviteter i december 2013 :

Julfest med Vita Bergen den 13 december
På Kafe Marx, Kungsgatan 84, ( närmaste T - bana Rådhuset )

Vår årliga julfest. I år bjuder vi på en hemlig gäst, julbuffé och tävling

Anmäl dig på : 

sodermalm@vansterpartiet.se så vi vet hur många vi ska köpa mat åt. Middagen är gratis.

Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar
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Detta händer i Vänsterpartiet Farsta :

Flygbladsutdelning och Bostadspolitiskt möte lördagen 7 december i Farsta Centrum

Den centrala bostadskampanjgruppen kommer till Farsta Centrum lördagen den 7 december. Vi samlas klock-
an 10 inne på Tuben och förbereder lokalen och idkar sen flygbladsutdelning mellan 11 - 13. Därefter blir det 
kortare seminarier och samtal med Vänsterpartiets lokala bostadspolitiker inomhus på Tuben mellan kl. 13 - 15. 

Aktivitetshuset Tuben är samma hus som T - banehallen i Farsta Centrum. Ingång på sidan till höger om SL - 
entrén och Pressbyrån. Medverkar gör :

• Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot och Vänsterpartiets talesperson i bostadsfrågan : Hur har borgarna 
förändrat förutsättningarna för hyresrätten ? Hur stimulerar Vänsterpartiets politik byggandet av hyresrätter ?
 
• Ann Margarethe Livh, gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholm och vice ordförande i Familjebostäder : 
Hur vänstern ska införa stopp för hyreshöjningar och hur vi gör det möjligt att restaurera miljonprogrammen ?
 
 • Clara Lindblom, ersättare för V i exploateringsnämnden, ledamot i hyresgästföreningens förbundsstyrelse 
och känd debattör i bostadsfrågan : Hur har den övergripande synen på bostaden förändras och vad är vänsterns 
alternativ ? 

 • Sebastian Wiklund, ersättare för Vänsterpartiet i stadsbyggnadsnämnden : Vilka byggplaner är på gång i 
Farsta och hur vill vänsterpartiet att staden ska byggas ?

Fika med politiska undertoner torsdagen 12 december på Förskolan Skogsbyn i Sköndal

Torsdag 12 december från klockan 18.30 bjuder vi in alla vänsterpartister i Farstaområdet till lite mysig vinter-
fika. Det här är ett bra tillfälle att träffa andra medlemmar i Farsta partiförening. Vi diskuterar politiska frågor 
och planerar för nästa års aktiviteter.

Vi träffas på förskolan Skogsbyn i Sköndal. Adressen dit är Sköndalsvägen 99 - 101.
( http://www.skogsbynsforskola.se/kontaktaoss.html )

Anmäl senast onsdagen 11 december om att du kommer, till : ida.bengt@yahoo. 

Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Vänsterpartiet Liljeholmen - Hägerstens aktiviteter i december 2013 :

Julbord med frågesport och fiskdamm 
15 december

Grannföreningarna Älvsjö och Skärholmen är inbjudna

Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Vänsterpartiet Hammarby - Skarpnäcks aktiviteter i december 2013 :
 

Medlemsmöte med glöggmingel
Datum : 9 december

Tid : 18.00

Plats : Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks allé 25
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7 december Farsta, inomhus på Tuben kl. 13 - 15 

13 december Hässelby kl. 13 - 16

14 december Odenplan, norrmalm kl. 11 - 13

14 december Västertorpsmarknad, i tältet kl. 10 - 15 

Julveckan, flygbladsaktionsvecka runt köpcentrumen

20 december Skärholmen, kl. 13 - 17

8 januari 2014 Älvsjö Station kl. 8 - 9

Stadshusets hyreskampanj - hållpunkter 2013 / 2014

Haka på bostadskampanjen !

Bostadskampanjen hyresstopp.nu fortsätter och det är viktigt att vi trummar in våra budskap inför valet. Många 
händelser är redan bokade bland lokala föreningar men vi vill att det ska hända ännu mer. Vi kan anpassa oss till 
vad er förening vill göra. Material och kampanjsaker har vi och vi kan hjälpa er organisatoriskt. 

Ni kan ha lokalt bostadscafe, sätta upp tält på ert torg, bjuda in talare, ha infobord, flygbladsutdelning, sätta upp 
affischer, lägga upp serier och text om kampanjen på er hemsida eller lägga material i brevlådor. 

Ring eller maila i så fall till Sebastian Wiklund. Jag och andra från stadshuset kommer gärna och hjälper till. 

Ann Margarethe Livh

Ring eller skriv till Sebastian Wiklund :

070 - 843 93 41
sebbe_wik@hotmail.com

Vill du vara med på någon av de bokade platserna ?

Röda Aktiviteter

Nu tar vi i Röda Röster julledigt men återkommer den 24 : e januari 2014

 God Jul och Gott nytt valår önskar redaktionen ! 

Deadline för nästa nummer av Röda Röster : 19 januari 2014

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : 23 januari 2014
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Röda Rapporter

Socialistiskt Forum via nätet till Farsta Gård
Den 23 november var det tredje året som det gick att följa ett antal seminarier vid Socialistiskt Forum i ABF - huset via 
webben. I likhet med tidigare år var det ett samarrangemang med ABF och S. Mellan klockan 10 och 16 kunde de när-
varande i Ladan vid Farsta Gård lyssna till seminarierna samt via e - post skicka frågor till de som deltog i olika paneler 
inne i staden. 

I år sände vi flera seminarier med olika tema såsom exempelvis ” Landsbygdens Öde ” med Jonas Sjöstedt, ” SD och 
deras europeiska vänner ” med bl. a. Ali Esbati och Mona Sahlin, ” Arbetskritik i arbetslinjens tid ” med bl. a. Roland 
Paulsen samt   ” Socialistiskt strategi och klimatomställning ” med Ida Gabrielsson, Rikard Warlenius, Daniel Suhonen 
och Ulrika Kärnborg. Men vi sände även ett seminarium om retorik med enbart socialdemokrater.

Trots detta var det inga S på plats i år. Bland de cirka 25 stycken deltagarna som var med under dagen, fanns inte en 
enda aktiv från S trots att det var ett samarrangemang, däremot var cirka 20 med i vårt parti. Tidigare år har det varit 
cirka 40 närvarande och då har det varit ungefär lika många från respektive parti samt några utan känd partihemvist.

I efterhand har vi fått veta att S var väldigt sent ute med sin interna information, men lokalt tror vi även att S valmaskineri 
inte fungerar som det brukar. Troligen är det en effekt att många sossar inte känner sig ” hemma ” i ett parti som inte tar 
ett klart avstånd från vinster i välfärden och jobbskatteavdrag. Noterbart i sammanhanget är att en av S representanter 
i Farsta Stadsdelsnämnd hoppade av samtliga uppdrag samt partiet, direkt efter S - ledningens inbjudan till Fp och C 
att samverka efter valet 2014.

Till sist vill vi rekommendera andra partiföreningar att nästa år sända seminarier från Socialistiskt Forum via webben. 
Det ger en chans för exempelvis barnfamiljer och äldre att komma en stund och följa intressanta politiska dialoger på 
hemmaplan en lördag.  Kontakta gärna oss i Vänsterpartiet Farsta så kan vi berätta hur det går till, den utrustning som 
behövs är en dator, en snabb internetanslutning, en kraftfull dataprojektor och en större projektionsduk.

Kultur- och klimatkväll i Gubbängen
Nästan 40 personer kom till Gubbängen tisdagen den 26 november för att lyssna till Lina Hjorth, Jens Holm samt Nike 
& Röda Orkestern när Vänsterpartiet Farsta arrangerade en kultur och klimatkväll. Eftersom vår styrelsemedlem Ida 
Bengtzon räknade deltagarna så vet vi att exakt 37 stycken ( orkestern och talarna oräknat ) kom till moment teater i 
Gubbängen på den gråkalla och isiga tisdagskvällen. 

Inledde gjorde Nike & Röda Orkestern med fyra låtar, sedan tog vår partivän Lina Hjorth över och presenterade det 
partipolitiskt obundna uppropet ” Föräldravrålet ” som är ett initiativ som startades av en grupp föräldrar. Numera omfat-
tar uppropet även mor- och farföräldrar, fastrar och morbröder, förskolepersonal m. m. Gemensamt är att samtliga ser 
behovet av en samhällsomställning om vi ska klara av att bromsa och parera den klimatförändring vars effekter annars 
kommer att drabba oss alla globalt. Se www.foraldravralet.se eller kontakta Lina direkt lihjorth@hotmail.com. Anslut er 
och tipsa vänner och bekanta om uppropet på föräldramöten, släktträffar, kommande julmiddagar, via mail, facebook 
och andra sociala media. 

Därefter tog vår riksdagsledamot Jens Holm med alla på en klimatpolitisk kunskapsresa som började vid Arktis och 
fortsatte via det havererade klimatmötet i Warszawa och som till sist slutade i hur Farstaområdet kan ställas om till ett 
mer klimatsmart vardagsliv. Hela denna föreläsning fördes i en nära dialog med publiken som ställde frågor och kom 
med kommentarer. Jens Holm är en mycket kunnig socialistisk klimat- och miljöpolitisk folkbildare som gav samtliga 
närvarande nya kunskaper och s. k. aha - upplevelser. Även orkestern som samlade krafter inför nästa framträdande 
deltog aktivt i samtalen och ställde många frågor till Jens Holm. Sammanfattningsvis rekommenderar vi alla andra parti - 
föreningar att arrangera klimat- och miljömöten med Jens. Ni får även via Jens möjligheten att sprida kunskaper om vår 
absurt ökande köttkonsumtion ur ett ekologiskt och djuretiskt perspektiv. Besök gärna Jens Holms aktuella blogg www.
jensholm.se samt prenumerera på Jens nyhetsbrev via ett mail till jens.holm@riksdagen.se 

Sist på kvällen återkom Nike & Röda Orkestern med sin andra konsertdel och framförde en hel rad bra låtar, där såväl 
musik som text väckte stark genklang hos publiken. Efter att man framapplåderat två extranummer vandrade alla del-
tagare ut i den kalla novemberkylan.

Avslutningsvis hoppas vi att andra partiföreningar och att partiet i län och stad samt på riksnivå bokar Nike & Röda 
Orkestern inför det kommande s. k. supervalåret. Vill ni boka dem så har vi i Vänsterpartiet Farsta kontaktuppgifter till 
kapellmästaren Nike Markelius som även skrivit ett inlägg i vår budget för 2014 i Stockholm Stad.  Om ni undrar hur 
Nike & Röda Orkestern låter så kan ni kolla in några exempel på youtube :

Utanförskap Blues : http://www.youtube.com/watch?v=vxcaUdHGHHc 

Allas lilla piga : http://www.youtube.com/watch?v=axaT5TxvelI 

Vad ska barnen ärva ? : http://www.youtube.com/watch?v=KxzYdRGeDoU 

Lars Bäck, Farsta 
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Birka - Vasa

Marianne Eriksson 

070 - 578 27 97

marianne.eriksson@vansterpartiet.se

Bromma

Camilla Hollander

070 - 881 83 87

c_hollander@hotmail.com

Enskede

Ewa Pååg

072 - 163 42 32

ewapaag@gmail.com

Farsta

Mattias Lundberg

070 - 523 52 95

m.lundberg@telia.com

Hammarby - Skarpnäck

Sanna Sjögren
 

070 - 530 45 61

sanna.sjogren@vansterpartiet.se

Hammarby - Skarpnäck

Andreas Åström

076 - 893 55 94
 

andreas.astrom@hotmail.com

Hässelby - Vällingby

Mohibul Ezdani Khan

070 - 425 48 36

wkhan3@hotmail.com

Kista

Leo Ahmed

076 - 272 14 39

leo.ahmed@vansterpartiet.se

Kungsholmen

Elena Dingu - Kyrklund

08 - 16 26 87

edkyrklund@gmail.com

Liljeholmen - Hägersten

Måns Vestin

070 - 479 81 80

mans.vestin@gmail.com

Skärholmen

Lorena Delgado

0765 - 54 14 72

lorena_dv@hotmail.com

Tensta - Rinkeby - Spånga

Gilda Córdova

070 - 7334388

gilda.cordova@vansterpartiet.se

Vantör

Kontaktperson : Lena Rydblom

070 - 365 30 32

lenakr.lr@gmail.com

Vita Bergen

Tobias Johansson

073 - 577 52 11
 

tobias.pa.johansson@gmail.com

Västra Södermalm

Freddy Grip

073 - 590 48 68

freddy.grip@gmail.com

Årsta

Anders Djerf

073 - 659 52 00

anders.djerf@swipnet.se

Älvsjö - Hägersten

Alexander Mood

070 - 264 72 35

alexmood@hotmail.com

Kontaktuppgifter för Vänsterpartiets 16 lokalföreningars ordföranden i Stockholms stad 2013

Deadline för nästa nummer av Röda Röster : 19 januari 2014

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : 24 januari 2014


