
Debatt sidan 4

Snart finns det tretusen miljarder 
anledningar för Vänsterpartiet 
att lägga fast en strategi för hur 
vi ska agera när bostadslåne- 
marknaden åter börjar gunga. 
Den 31 januari 2014 uppgick de 
svenska hushållens lån till : 
2 907 541 000 000 kronor enligt 
Riksbankens och SCB : s finans- 
marknadsstatisktik.

Aktivism sidan 3

Allt började egentligen med 
bostadskampanjen för två år 
sedan. V Vantör hade varje 
månad torgmöten i Högdalen 
med vårt röda tält och vi hade 
tagit fram kartor där folk fick 
rita in lämpliga platser för nya 
bostäder. Tanken uppstod hos 
våra medlemmar att göra 
något bra av den blåsiga och 
bullriga vägen mellan Rågsved 
och Högdalen.

Föreningsrapporter 
sidan 6

Mötet öppnades med en minnes 
- stund för vår avlidne vän och 
kamrat Abdirahim Hassan. 
Föreningen har donerat en 
summa pengar till VI - skogen, 
där pengarna går till att plan-
tera träd i Kenya och Tanzania 
i Abdis namn.

Kainat - mobilisering när den är som starkast

Röda Röster sidan 1

Debattforum för Vänsterpartiets stockholmsföreningar

För två veckor sedan skrev min parti- 
kamrat Leo Ahmed till mig, och frågade 
om jag kunde följa med till Rinkebyskolan 
nästa dag. Leo hade blivit kontaktad 
av en tjej som går i nionde klass på 
skolan. Flickan berättade om hennes 
kompis Kainat som skulle utvisas 
tillbaka till Pakistan samma vecka. 
I Pakistan hade Kainats morbror 
förklarat att när Kainat och hennes 
mamma skulle komma tillbaka skulle 
Kainat bli bortgift. Om hon vägrade 
väntade döden. Hon skulle även bli 
utsatt för könsstympning. Kainat 
hade förklarat detta för den advo-
kat som Migrationsverket hade gett 
henne, men advokaten hade valt att 
inte tro på Kainat och hennes mam-
mas historia, vilket är ett hot mot den 
svenska rättsäkerheten. Jag frågade 
flickan som skrivit till Leo om hon 
kände honom sedan tidigare. Jag 
var nyfiken på varför hon valde just 
den enda vänsterpartisten som sitter 
uppe på informationstavlan i Rinkeby 
Tunnel banestation. Svaret var att 
hon hade hört att Leo var engagerad 
och att Vänstern brukade hjälpa till. 
Att en tjej i årskurs nio har den upp-
fattningen av ett parti är troligtvis den 
finaste komplimangen ett parti kan 
få. Om vi visar Stockholms förorter 
att vi är med och slåss mot orättvi-
sor, mot inhuman flyktingpolitik, då 
vinner vi inte bara röster utan fram-

för allt folks förtroende, just genom att 
vara politiska fältarbetare. Rinkebysko-
lans elever visade under den veck-
an att om vi mobiliserar oss, kan vi 
ändra på orättvisor i samhället. Och 
jag är övertygad om att vi såg många 
framtida aktivister på Rinkeby Torg 
på Alla hjärtans dag. Dagen före ma-
nifestationen sa 4 tjejer på skolan att 
de under veckan anmält sig till Ung 
Vänster. Dagen innan manifestatio-
nen fick vi besked om att utvisningen 
var tillfälligt stoppad och att Migrations - 
verket skulle pröva fallet på nytt. Nu 
den 8 : e Mars är det Internationella 
Kvinnodagen. På årets Grammis 
Gala hade artisten Marit Bergman 
på sig en tröja med trycket ” Kainat är 
inte ensam ”. I Sverige anses det inte 
som ett giltigt skäl att få asyl om du 
är hotad med hedersrelaterade brott 
i ditt hemland. Istället får du vända 
dig till ett rättsystem som har bakåt-
strävande lagar när det kommer till 
kvinnors jämställdhet och rättigheter. 
Kainat är inte ensam. Låt oss som 
feministiskt parti uppmärksamma alla 
de flickor och kvinnor som är i Kainats 
situation, och uppmärksamma de kvin-
nor vars asylskäl inte tas på allvar.

Veronica Stiernborg - Kista

Nummer 6
7 Mars 2014
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Deadline för nästa nummer av Röda Röster : Måndag 24 Mars 2014

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : Fredag 28 Mars 2014

Demonstrera med Ung Vänster på 8 : e Mars
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Från bostadskampanj till vision och lokal valfråga om Rågsveds Allé
Allt började egentligen med bostadskampanjen för två år sedan. V Vantör hade varje månad torgmöten i 
Högdalen med vårt röda tält och vi hade tagit fram kartor där folk fick rita in lämpliga platser för nya 
bostäder. Tanken uppstod hos våra medlemmar att göra något bra av den blåsiga och bullriga vägen 
mellan Rågsved och Högdalen, som så många boende dagligen använder. Så föddes Rågsveds Allé, som 
kan knyta ihop våra stadsdelar på ett trevligt sätt och värna våra grönområden, samtidigt som vi kan bygga 
nya hyreslägenheter. Styrelsen arbetade vidare med frågan, vi samlade namn till stöd för förslaget och 
skrev insändare med bra respons i Vantör. 

Genom samarbete med vänsterpartiet i stadshuset fick vi hjälp av en arkitekt att levandegöra visionen. Vi 
fick också stöd från Vänsterpartiet i landstinget för att ta med en pendeltågsstation ( på platsen korsar 
tunnelbanespåren och pendeltågsspåren varandra, vilket är ett attraktivt kollektivtrafikläge ). För ett par 
veckor sedan blev visionen om Rågsveds Allé äntligen klar. Lokaltidningen skrev en artikel, vi började 
sprida förslaget på sociala medier och dela ut foldrar om förslaget i Högdalen och Rågsved. Ett bostadskafé 
är planerat i april och sedan jobbar vi vidare med att göra Rågsveds Allé till vår stora lokala valfråga.

Vi är väldigt stolta över att föreningen klarade av att gå från idé till en konkret vision och nu återstår att 
jobba politiskt för att visionen kan bli verklighet också ! 

Rosa Lundmark - Vantör 

Aktivism

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 eller aktiviteten du vill tipsa parti-
vänner om samt att de möten / aktiviteter som bara är för föreningens medlemmar i röd text, övriga möten / 
aktiviteter i svart text. Skicka i ett oformaterat doc eller direkt 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
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Snart finns det tretusen miljarder anledningar för 
Vänsterpartiet att lägga fast en strategi för hur vi ska 
agera när bostadslånemarknaden åter börjar gunga. 
Den 31 januari 2014 uppgick de svenska hushållens 
lån till 2 907 541 000 000 kronor enligt Riksbankens 
och SCB : s finansmarknadsstatisktik. Merparten av 
de nästan 3 000 miljarderna är de allt högre bostads- 
lånen som många tvingats ta för att få någonstans 
att bo. Jämfört med hushållens skulder i januari 
2006 så har de nästan fördubblats på bara åtta år. 

Det som gör bostadslånen farliga och instabila är att 
bankerna inte behöver ha så mycket eget kapital för 
att låna ut en miljon kronor. Merparten av dagens 
bostadslån bygger på att lånegivaren enbart haft 
2 800 kronor i eget kapital för att kunna låna ut en 
miljon kronor. 

Ja ni läser rätt, med hjälp av 2 800 kronor i eget 
kapital så har en bank direkt eller via ett närstående 
hypoteksinstitut lånat ut 997 200 kronor som de 
egentligen inte har. Sedan har de tagit detta miljonlån 
tillsammans med andra miljonlån och paketerat om 
dem till bostadsobligationer som de i juli 1994 fick 
lagstadgad rätt av regeringen Bildt att emittera. En 
bostadsobligation förutsätter att det finns under - 
liggande säkerheter, dvs. en inteckning i ett småhus 
eller en bostadsrätt som säkerhet. Namnet obligation 
låter stabilt och för säkert tankarna till stats - 
obligationer, men är egentligen bara ett finare namn 
på en skuldsedel eller revers.

Den underliggande bunten av bostadslån ( skuld - 
sedlar ) har en varierande kvalitet och kan innehålla 
allt ifrån försiktiga och stabila låntagare till över - 
belånade dito. Reverserna blir sedan de packats om 
till bostadsobligationer utbjudna på en marknad 
efter att samma värderings / ratinginstitut som gav 
ökända Lehman Brothers hög värdering / rating har 
stämplat på sina höga kreditbetyg. Köpare är inte 
sällan såväl offentliga som privata pensionsfonder 
som lånar ut våra gemensamma pensionspengar till 
de som utgivit bostadsobligationen, ofta i utbyte mot 
en överenskommen ränta.

För bankerna och hypoteksinstituten går det även 
att tjäna pengar på det så kallade räntenettot, dvs. 
skillnaden mellan den ränta som låntagaren betalar 
till låneförmedlaren ( bank och hypotek ) och den 
ränta dessa i sin tur betalar till de som köpt bostads - 
obligationerna. Dessa räntevinster skapar ett bra 
resultat för banken och generar bonusar till de 
ledande ansvariga i banken samt aktieutdelning till 
aktieägarna. Att dessa mekanismer bidrar till att 
bostadspriserna drivs upp är förståeligt. För varför 
ska en bank ifrågasätta det så kallade marknadspriset 
på en bostad när det i slutändan ändå är låntagaren 
och skattebetalarna som får ta den första ekonomiska 
smällen om bostadsbubblan brister ...
( Fortsättning följer i nästa nummer av Röda Röster ... )

Vad gör Vänsterpartiet när bostadslånen kraschar ?

Debatt

Lars Bäck - Farsta

Debattinlägg : 

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

rodaroster.debatt@vansterpartiet.se

Frågor och synpunkter på Röda Röster :

Skickas till : 

rodaroster.redaktion@vansterpartiet.se  

Deadline för nästa nummer av Röda Röster : Måndag 24 Februari 2014

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : Fredag 28 Mars 2014
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Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Vänsterpartiet Tensta - Rinkeby - Spångas aktiviteter i april 2014 : 

Från och med april kommer föreningen att ha flygbladsutdelning tre gånger i veckan, samt torgmöte varje 
lördag. Under hela EU - valsveckan kommer vi finnas på plats på Rinkeby Torg. Mer information om datum 
och tider kommer i nästa nummer av Röda Röster.

För mer information, kontakta föreningens ordförande : Gilda Osorio Córdova

gilda.cordova@vansterpartiet.se

Vänsterpartiet Skärholmens aktiviteter i mars 2014 : 

Lördagen den 29 mars kl : 14.00 - 17.00 har vi ÅRSMÖTE med sedvanliga årsmötesförhandlingar och god förtäring

Vi återkommer med platsen för årsmötet
 

Hjärtligt välkomna !

Vänsterpartiet Vantörs aktiviteter i mars 2014 : 

Välkomna till Vänsterpartiet Vantörs årsmöte söndagen 9 mars kl 14.00 i nya Rågsveds Folkets Hus 
i Rågsveds centrum !

Gunilla Roxby Cromvall, Vänsterpartiets gruppledare i landstinget och ledamot i trafiknämnden / distriktsstyrelsen 
är inbjuden föreläsare. Dessutom presenteras vårt uppmärksammade förslag om Rågsveds Allé. 

Och givetvis bjuder vi på fika !

Vänsterpartiet Farsta´s aktiviteter i mars - april 2014 :

Årsmöte Vänsterpartiet Farsta söndag 9 mars 2014

 Kl 14.00 på Aktivitetshuset Tuben i Farsta Centrum
( samma hus som T - banehallen, ingång runt hörnet om Pressbyrån )

Förutom årsmötesförhandlingar så kommer gäster från
 

Ung Vänster Söder om Söder och distriktsstyrelsen till oss

Torgmöte om Bostäder den 5 april 2014

På lördagen den 5 april så har vi torgmöte i Farsta Centrum. Medverkande från såväl vår egen Stockholms 
stads bostadskampanj som vår distriktskampanj ” Hem för alla ”. Mer information kommer, men boka redan 
nu in klockan 11.00 - 14.00 i kalendern.

Boka in EU - torgmöte och valmöte den 23 april 2014
Redan nu har vi bokat in ett torgmöte och efterföljande EU - valsmöte med vår EU - parlamentariker Mikael 
Gustavsson den 23 april 2014, kl : 15.00 - 17.00 och kl : 18.00 - 21.00. Då börjar vår EU - valrörelse i Farsta - 
området. Mer information kommer.

Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Kalendariet



 Vänsterpartiet Kista hade årsmöte den 5 mars 2014         

Mötet öppnades med en minnesstund för vår avlidne vän och kamrat Abdirahim Hassan. Föreningen har 
donerat en summa pengar till VI - skogen, där pengarna går till att plantera träd i Kenya och Tanzania.   
Träden kommer att växa och hjälpa människorna bekämpa fattigdomen. Träden ger frukt, foder till djuren, 
ved och virke men ger också skugga och lä och förhindrar jorderosion. Donationen är gjord till minne av 
Abdi.

Under mötet valdes Leo Ahmed till ordförande, samt en ny styrelse. Vi gick även genom Kistas verksam-
hetsberättelse, där vi tydligt ser ett mycket aktivt år under 2013, ett år där föreningen varit väldigt synlig i 
svensk media, inte minst under upploppen i Husby i maj, då vänstern gjorde ett flertal nattvandringar.
 
Inför verksamhetsplanen 2014 diskuterades bland annat Fryshuset i Husby, att vi ska vara mer aktivt syn-
liga bland ungdomarna i Husby, bland annat genom nattvandring. Några andra saker som diskuterades var 
samarbete med Afrikanätverket, bostadsfrågan, läget kring Köpenhamnsgatan i Kista som öppnas upp för 
biltrafik. Föreningen vill ha som mål att inför EU - valet organisera minst ett torgmöte i veckan efter påsk. 

Datum kring flygbladsutdelningar och andra aktiviteter kommer i nästa nummer av Röda Röster.

För mer information eller frågor, kontakta föreningens ordförande Leo Ahmed

leo.ahmed@vansterpartiet.se

Mobil : 076 - 272 14 39

Hemsida : http://kista.vansterpartiet.se
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Föreningsrapporter

Föreningspresentation

Hässelby - Vällingby - föreningens 
ordförande Mohibul Ezdani Khan 
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 79 medlemmar, vi träffas en 
gång i månaden på möten. Fören-
ingen har vuxit de senaste åren, 
och jag är mycket nöjd med den 
tillströmning som varit fram tills nu.

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

Vi har regelbundna torgmöten i 
Vällingby, med Polistillstånd. Vi 
delar ut aktuella flygblad och bju-
der på kaffe med tilltugg i två timmar. 
Detta sker på lördagar. 

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

- Andra fina arrangemang har i år 
varit att vi bjudit hit Jonas Sjöstedt, 
han pratade bland annat om en ny 
regering med S plus MP ( fastän 
dessa kanske inte är riktigt med 
ännu ). Välbesökt möte med 70 
personer. Föreningen har också 
haft Jens Holm på besök, och 

han talade bland annat om mil-
jön och andra frågor och vi hade 
då ett trevlig inslag med lunch till 
självkostnadspris.

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

- föreningen samarbetar med  
Kista och Spånga lokalföreningar, 
och vi har en ambition att skaf-
fa en Valstuga som ska stå på      
Vällingby torg.

För mer info : 

http://hasselbu-vallingby.vansterpartiet.se/

Redaktionen

I varje nummer av Röda Röster presenterar vi en av våra 16 partiföreningar 
Den här gången ut är Hässelby - Vällingby

Våra Röda Röster i Hässelby - Vällingby
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Birka - Vasa

Karl Jansson 

073 - 031 63 79

kalle.jansson@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

070 - 496 25 95

edkyrklund@gmail.com

Liljeholmen - Hägersten

Måns Vestin

070 - 479 81 80

mans.vestin@gmail.com

Skärholmen

Lorena Delgado

076 - 554 14 72

lorena_dv@hotmail.com

Tensta - Rinkeby - Spånga

Gilda Córdova

070 - 7334388

gilda.cordova@vansterpartiet.se

Vantör

Johanna Ramstedt

073 - 818 35 61

johannaramstedt@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 2014

Deadline för nästa nummer av Röda Röster : Måndag 24 Februari 2014

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : Fredag 28 Mars 2014
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Röda Röster är en periodisk debattskrift  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 aktivitetskalender som i korthet redo - 
visar 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 juni 
valdes på representantskapet den 19 februari 2014 :

 

Redaktionella riktlinjer för Röda Röster

Lou T Lundqvist
- Birka Vasa

Ellinor Hultman 
- Skärholmen 

 Veronica Stiernborg 
- Kista

Lars Bäck - Farsta 
( Tf  Ansv. utgivare )


