
Lös tiggarfrågan innan valet  
Om inte en rik stad som Stockholm kan lösa tiggarfrågan under 
vänsterstyre, då är det demoraliserande. Och visar brist på 
handlingskraft.

Med lösa menar jag förstås att det ska inte sitta tiggare runt om 
i länet. Oavsett hur det ser ut i deras hemländer, oavsett att det 
är ett rationellt val för dem. 

Tiggarna blir röstvärvare för fascisterna. Att vänta på den 
inkompetenta nationella samordnaren eller den i alla frågor 
valhänta regeringen duger inte. En stad av Stockholms storlek 
kan inte skylla på resursbrist . 

Jag ser inga strategier, planer eller system för att lösa frågan. Och 
det kommer vara svårare att argumentera för status quo och 
nuvarande strutspolitik och beröringsskräck i valrörelsen 2018. 
Jag ser enbart räddhågsna nödlösningar samtidigt som 
repressionen ökar i form av vräkningar och attentat. 

Analysera problemet materiellt. Vad krävs för att EU-
migranterna ska välja att åka hem? Pengar. Men då så : ge dem 
pengar ! Organiserat! 
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Låt tusen röster höras 

Det är inte nödvändigt att alla i 
ett parti tycker precis likadant. 
Tvärtom! Ur olika ståndpunkter 
och perspektiv kan de allra mest 
spännande förslagen och 
politiken komma fram. Däremot 
behöver ett parti en levande 
debatt där de olika rösterna kan 
mötas och utvecklas tillsammans. 
En slags demokratisk infrastruktur 
som är helt livsnödvändig för att 
ett parti ska kunna utnyttja all den 
kraft som medlemmarnas olika 
bakgrunder och kunskaper 
innebär. Samtidigt som alla inte 
måste tycka lika behöver alla 
medlemmar ändå få möjlighet att 
läsa samma texter och ta del i 
samma diskussion. 

Hur ett parti ska åstadkomma 
denna interndemokratiska 
struktur finns det många svar på. 
Röda Röster är ett sätt. Att alla 
medlemmar i olika 
partiföreningar i Stockholms stad 
har ett forum att få diskutera 
frågor som är angelägna för oss 
är helt nödvändigt för att hålla 
ihop som parti. 

Det kan handla om vår politik i 
stadshuset och hur vi som 
medlemmar kan påverka våra 
politiker, eller andra frågor som 
rör Stockholms stad där vi 
behöver föra diskussion mellan 
partiföreningarna. Det kan också 
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Var ska de pengarna tas och hur ska det organiseras.Kontantstöd 
på plats är en pragmatisk och enkel lösning. Inte komplicerade 
projektsammanträden. Inte processat via EUs elefantkorridorer. 
300 euro i månaden mot DNA-testat löfte att ej komma åter . 
Varsågod bygg din framtid.

Är det värt en minimal skattehöjning, bidrag från privata 
näringslivet etcetera? Självklart ska Stockholm kräva tillbaka EU-
pengar och fakturera den sociala fonden.

Tänk att kunna säga i valstugan 2018 att Stockholm har löst 
tiggarfrågan med socialistisk politik. Men det börjar bli bråttom 
nu.

Daniel Håkansson, V Vita bergen 

Replik på Vinstjaktens 
anatomi RR nr 21 
Jag förstår resonemanget om att "utveckla" verksamheten genom 
att köpa nya institutioner med sikte i att kunna sälja med stor 
förtjänst när värdet har ökat. Jag vet att ekonomi och det som är 
mätbart i siffror är det lättaste att förstå och villkora och jag har 
inte läst Reepalus utredning. Jag arbetar sedan 30 år tillbaka med 
en verksamhet (kommunal sådan) som är mycket svår att mäta 
och kvantifiera.

Och jag har under många år hört detta med "flum" när man tar 
upp att det är oerhört viktigt med egenkontroll, kvalitetskontroll 
och uppföljning för att i slutändan är det kvaliteten som ger 
hållbarhet, beständighet och utveckling. 

Jag associerar detta med vård-, skol- och omsorgsverksamhet 
(mjuka verksamheter) och min reflektion är att om inte 
kompetensen finns för att skapa parametrar för att jämföra kvalité 
är det till föga hjälp att basera kontrollen av dessa verksamheter 
på vinstsiffrorna.

Man fokuserar på vinsten, precis som man inte tycker att det ska 
göras, istället för att fokusera i brukarnas "vinst" av kunskap, 
habilitering, social träning, integration i arbete och samhälle eller 
medicinsk behandling. Och allt jag inte kommer på just nu. I ett 
samhälle där fler och fler mår dåligt och inte ens kan få stöd av en 
psykolog genom den sociala försäkringen, är jag övertygad att vi 
måste ändra synvinkel. 

Måhända att den som kan formulera kvalitetskriterier inte är född 
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handla om frågor som kan röra 
hela vårt länsdistrikt eller fackliga, 
feministiska, nationella och 
internationella frågor som en 
enskild medlem eller grupp av 
medlemmar anser borde lyftas 
och diskuteras. Kanske ur ett nytt 
perspektiv. Det ska även finnas 
plats för kritik mot partiets 
företrädare eller politiska linjer 
som partiet har drivit när behov 
för det uppstår. 

Huvuddragen i vår politik 
beslutas på kongressen och i 
distriktens årskonferenser. 
Partilinjen ligger fast och som 
företrädare för Vänsterpartiet är 
det vänsterpolitik som gäller. 
Mellan kongresserna har våra 
företrädare friheten att förhandla 
och fatta de beslut som de anser 
är de bästa. Den ordningen 
måste finnas och respekteras i ett 
parti. Men för att förankra den 
förda politiken hos 
medlemmarna är den fria 
debatten viktig. Därför är 
ambitionen att våra politiker i 
Stockholm samt 
styrelseledamöter i distriktet och 
föreningarna ska ta tillvara på 
Röda Röster som ett viktigt 
interndemokratiskt  forum och 
vara beredda på att svara på 
frågor och synpunkter från 
medlemmarna. 

Men allra viktigast är att alla 
tusentals vanliga medlemmar 
känner kraften av att mötas i 
diskussionen och utveckla 
Stockholmsvänstern tillsammans. 

Redaktionen



ännu, jag minns arbetet med de nationella miljömålen, som i 
många stycken stannade på papper. Det är svårt att hitta 
mätbarhet i det mänskliga, som dessutom ständigt förändras med 
nya kunskaper och värderingar. Men det är vår skyldighet att hitta 
sättet att byta fokus och till kapitalisternas förtret se kvalitet 
istället för kvantitet.

Monica de Santa Cruz, V Kungsholmen 

Replik på Avskaffa 
räntebidraget RR nr 20 
Kan (V) tänka sig att sänka räntebidraget till - åtminstone 
- mer än (L):s förslag? 

Vänsterpartiet har sagt att vi vill, som ett första steg, trappa av 
ränteavdragen med 1 procentenhet per år. Vi vill också införa ett 
tak på underlaget för ränteavdragen på 70 000 kr. 

Vad kan (V) göra för att trycka på än hårdare med det av 
nationalekonomer förordade förslaget om att höja 
fastighetsskatten? 

Vi har drivit frågan om att återinföra fastighetsskatten/höja den 
kommunala fastighetsavgiften i såväl budgetmotioner som i 
förhandlingar med regeringen. Vi har också drivit frågan medialt, 
genom debattartiklar m.m. Man kan säkerligen göra mer förstås.

Frågor: Lena Rydblom, V Vantör 

Svar: Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson (V) 

Reclaim the streets 
Skelettfraktur räknas som svår kroppsskada. Den 9 november låg 
hundratals svårt skadade på gatorna i Stockholm. Förra gången var 
11 januari 2015. Arbetarpartierna hade då nyss tagit över i 
Stadshuset och kunde försvara sig med att högerns 
entreprenadavtal fortfarande gällde. Men den här gången är vi 
halvvägs i mandatperioden och måste alltså konstatera att vi hade 
en svart dag för arbetarrörelsen, när detta kunde hända.

Jag föreslår att den lokala ordningsstadgan ändras så att 
trottoarerna helt enkelt avskaffas när de inte kan hållas snöröjda 
och/eller sandade. I lokalradion meddelas då att allmänheten har 
rätt att gå på vägbanan fram till dess att det finns en trottoar som 
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Röda Röster 

Röda Röster är en periodisk 
debattskrift som ges ut av 
Vänsterpartiet i Stockholms 
stads representantskap. Den 
publiceras enbart digitalt och 
distribueras i första hand 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. 

Ansvarig utgivare är Johan 
Norlin. Redaktionen består av 
Sydney Ankers, Mattias Enroth,  
Olov Hamilton, Johan 
Hedberg, Ellinor Hultman, 
Maria Nehro, Johan Norlin och 
Lena Rydblom.  

Skicka din debattext till 
redaktionen på 
roda.roster@vansterpartiet.se 
(max 2000 tecken inklusive 
blanksteg). Redaktionen tar 
gärna emot utkast att utveckla 
tillsammans med skribenten. 

Nästa nummer utkommer 31 
januari. Deadline är 20 januari.   

Illustrationen till Förekommer 
det förtryck i hederns namn i 
Latinamerika? är gjord av Frida 
Lundin.  

Övriga bilder av Johan Norlin.  

Av skribenterna är tre kvinnor 
och fyra män. 



kan användas. Vägbanan är ju alltid prioriterad när det börjar snöa.

Är det inte fantastiskt! En bil glider av vägbanan en kväll och det 
blir en helsida i tidningen nästa dag, med fet rubrik: SNÖKAOS! 
Medan tvåhundra människor ligger svårt skadade på Stockholms 
gator och det blir inte en notis. Nästa gång trottoarerna blir 
livsfarliga föreslår jag att Tantpatrullen tar ledningen för en 
manifestation för alla fotgängares rätt att använda den röjda 
vägbanan de dagar då trottoaren (som sådan) är avskaffad. Men det 
måste sägas att det sannerligen inte bara är äldre kvinnor som 
ramlar, många vanliga knegare på väg till jobbet drabbas såna här 
dagar.

Höj kommunalskatten i Stockholm med en krona! Då kan vi 
åtminstone få "nattväktarstaten" att fungera normalt. 

Hakon Malmborg, V Bromma  

Förekommer det förtryck i 
hederns namn i Latinamerika? 
Human Rights Watch definierar hedersbrott som: ”våldshandlingar, 
ofta med dödlig utgång, som begås av manliga medlemmar i 
familjen mot de kvinnliga medlemmarna som man anser har dragit 
vanära över familjen”.

Googlar man på ”förtryck i hederns namn” på spanska, får man upp 
tusentals artiklar med referenser till Mellanöstern eller islam. 
Latinamerikaner tänker inte på hedersbrott som något som hör den 
latinamerikanska kulturen till. Den huvudsakliga skillnaden mellan 
våld mot kvinnor som utförs i machokulturen och hedersbrott är 
att machismos brott inte är planerade handlingar som rådgörs med 
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Månadens citat 

Seluah Alsaati, rappare och 
medlem i V Skärholmen om 
Trump och SD: 

"Såg han på TV och trodde det 
skämt 

Nästa dag jag vakna han va 
president 

Ursäkta, men det skedde ett 
övertramp 

USA, röstade Donald Trump 

vem är dum vem är dummare 
dummast 

vem är Trump jag trampar på 
tramset 

vita huset blev vitare vitast 

och lyssna  

svenskar snackar skit om USA 

var det inte ni som rösta SD 
förra val 

du undrar varför jag flippa blev 
rebell men låter  

rassarna mysa på Grand Hotel 

vi flydde inte hit från diktator 
för att  

mötas av nazister på gator 

de stod och skrek ut med 
packet 

jag stod där och svara dem fack 
det 

Snart du ser att planeten är 
pajad 

konsekvens när du röstar på 
pajas  

Om Trump kan komma in i 
parlament 

nästa gång det jag som run for 
president" 

https://www.facebook.com/
therealseluah/



hela familjen eller med de manliga släktingarna. Det är alltså inte 
mord eller brott som sanktioneras av familjen och i allmänhet är 
dessa mord straffbara med höga fängelsestraff. I 8 
latinamerikanska länder har man dessutom klassificerat 
feminicidio – mord på kvinnor pga hennes kön-  som en egen 
kategori av mord där genusperspektivet tas in och ger högre straff.

 Ändå är Latinamerika en mycket farlig plats för kvinnor. 
Regionen har 14 av de 25 länder där flest kvinnomord - femicides -
begås. Enlig FN-organet UN Women, dödas ca 60 000 kvinnor 
varje år i Latinamerika. Bara i Argentina har drygt 2 500 barn 
förlorat sin mamma pga kvinnomord.  I land efter land 
rapporteras att över hälften av kvinnorna dödas av sin partner 
eller ex-partner. De senaste siffrorna i Colombia är t ex att 95% av 
alla fall av våld mot kvinnor och flickor sker i hemmet och utförs 
av mannen i huset (partner/pappa). Trots de skärpta lagarna i 
många av länderna är det svårt att få en man fälld för den här 
typen av brott (våld mot kvinna, kvinnomord). Latinamerika styrs 
fortfarande av machokultur där män förväntas hävda sin 
maskulinitet via aggressivt beteende och kärleksrelationer ses i 
grunden som “ägande-relationer”, där mannen äger kvinnan. Ännu 
är det långt kvar till att betrakta kvinnan som en autonom varelse. 
Många av kvinnomorden kopplas till situationer där kvinnan 
försöker bryta upp från ett förhållande eller har gjort det, och 
därmed straffas för sitt beslut att lämna mannen.

Även om det inte handlar om brott som sanktioneras av en hel 
familj, utan ofta agerar mannen på eget bevåg, så agerar han i en 
social och kulturell kontext som har lärt honom att försvara vad 
som är “hans”. I det här fallet, kvinnan. Ännu kan man läsa i 
nyheterna att man beskriver kvinnomord som passionsbrott -
crímenes pasionales- där man ska tänka på att passionen, lidelsen, 
kärleken till kvinnan har lett mannen att ta till extremlösningar. 
På ett sätt, försvarar han sitt eget värde och bekräftar ägandet av 
kvinnan.

I migrationen utmanas machokulturen. Många latinamerikaner 
som idag bor i Sverige är chilenare (nära 60 000), argentinare och 
uruguayaner som kom som politiska flyktingar på 70- och 80-talet 
och peruaner och colombianer som sökte asyl på 90- och 2000-
talet. Migration av latinos under de senaste åren är ofta studenter, 
forskare eller de som invandrat pga kärlek. Även om 
machokulturen kan hålla i sig, så utmanas den ordentligt i 
migrationen, när kvinnorna har lättare att bli ekonomiskt 
självständiga och välfärden, som är mycket begränsad i 
Latinamerika, gör livet både mer jämställt och rättvist hemma. 
Många latinamerikanska teoretiker pekar på just behovet av att 
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Vänsterpartiets 
blåsorkester 

Finns det något roligare sätt att 
arbeta politiskt än att spela i 
Vänsterns egen blåsorkester?
Vi som varit med ett tag tvivlar 
och vill gärna dela med oss. Vi 
välkomnar alla som kan spela 
ett instrument och har viss 
notvana. Vi vill alltid bli fler, då 
blir det roligare. Det krävs 
inget partimedlemskap men 
ett vänstersinne. Vi repeterar 
söndagskvällar på Kafé Marx. I 
somras (3-10 juli) hade vi 
musikläger.  

Kontakt Lennart Kjörling, 
0708-927034  
leonardo@leonardo.st 

Aktivistnätverket 

Kom och dela flygblad med 
Vänsterpartiet Storstockholms 
Aktivistnätverk! Efteråt tar vi en 
fika och planerar kommande 
aktioner.  

Datum: torsdag 12 januari 
2017 

Tid : kl. 17.00-18.00 

Plats : Skärholmens torg 

Kontaktperson: Samuel 
Scherman, 073-083 44 12  

Arrangör : Vänsterpartiet  
Storstockholms Aktivistnätverk

mailto:leonardo@leonardo.st
mailto:leonardo@leonardo.st


höja kvinnans status i samhället och hennes ekonomiska 
oberoende, som en viktig strategi för att motverka 
machokulturen. Kvinnan måste få vara en autonom person och få 
finnas i egenskap av sig själv och inte i relation till män. Den 
svenska välfärden och de jämställdhetspolicies som finns här 
tenderar att balansera relationen mellan män och kvinnor hemma 
och utmana machokulturen.

Joanna Castro Echeverri, V Liljeholmen-Hägersten 

Utan migration stannar Sverige  
Vår migration har varit och är ”lönsam”, både ekonomiskt 
och humanitärt för de människor som kommer till Sverige 
och för Sverige som land.  Tusentals människor har skaffat 
sig en tillvaro , arbetat och bidragit till vår ekonomiska och 
tekniska utveckling. Invandringen ska ses som en investering 
på sikt. Flertalet kommer hit i arbetsför ålder, och kan efter 
SFI-studier tex. börja arbeta. Även under krisåren på 90-
talet har invandringen gått med ett ”överskott” enligt Arena 
med 900 Miljarder sedan 1960- talet. Enligt SCB fanns det 
2013 1,1 miljoner i Sverige mellan 20-64 år som var födda i 
annat land. Närmare 60% arbetade. En tredjedel av alla 
läkare, hälften av alla hotell-och kontorsstädare, 
kockar, kokerskor, vårdbiträden, buss- och 
spårvagnsförare är födda utomlands.  

Arbetsförmedlingen bedömer att ca 1,6 miljoner personer 
kommer att lämna arbetsmarknaden av åldersskäl mellan 
2010-2015. Inom vår gemensamma sektor beräknas hälften 
lämna sina jobb av åldersskäl. Inom den privata sektorn 
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Röd lördag 

datum : Lördag 14 januari 
2017 

Tid : kl. 12.00 - 14.00 

Plats : Högdalens centrum 

Info om evenemang : Flera V-
föreningar ur 
Söderortsvänstern håller Röd 
lördag samtidigt denna dag. I 
Högdalens centrum kommer 
Per Sundgren värma upp 
centrumets besökare genom 
att tala om aktuella ämnen. 

Kontaktperson: Cecilia 
Herrström, mejl: 
vantor@vansterpartiet.se  

Arrangör : Söderortsvänstern/
Vänsterpartiet Vantör 

Sista gratislunchen 

"Sista gratislunchen - måste vi 
sluta använda olja innan den 
tagit slut". 

Tisdag 17/1-2017, kl. 
18:15-20:00, ABF-huset 
Katasalen 

Ett samtal mellan Therese 
Uddenfeldt, författare till 
boken Gratislunchen, Jens 
Holm, Vänsterpartiets miljö- 
och klimatpolitiska 
talesperson och 
riksdagsledamot, Åsa Romson, 
riksdagsledamot för 
Miljöpartiet och Olav Fumarola 
Unsgaard, redaktör och 
frilansjournalist.  

Arrangör: Vänsterpartiet Årsta, 
Vänsterpartiets miljö- och 
klimatutskottet Storstockholm, 
ABF Stockholm.



vänta också stora avgångar. (Reforminstitutet). 

Befolkningsutvecklingen under 2013 var negativ i 84 av 
landets 290 kommuner. Utan migrationen hade 
befolkningen minskat i 220 av landets 290 kommuner. 
Sverige går mot en åldrande och krympande befolkning och 
det behövs en yngre och växande befolkningstillväxt.  I 
Dagens Samhälle 12/10-16 skriver Jesper Bengtsson 
”bedömer arbetsförmedlingen att det behöver 
komma minst 60.000 människor om året till Sverige. 
Det är små och medelstora kommuner som får stora 
problem annars…Fram till 2030 kan glesbygden ha 
tappat nära 1/3 av sin befolkning i arbetsför ålder, 
om man jämför med år 2000”.  

SD det ”ansvarsfulla Sverigevänliga, partiet som för en 
human politik skriver i sin budgetmotion 2017 ”inflödet 
av nya invandrare minskas, ett aktivt och generöst stöd 
ges till invandrare som återvänder …”. Denna enkla och 
retoriska politik genomskådas av de flesta. SD:s agenda är 
att skapa oro, rädsla, förvirring. Tror SD att de med sin 
slutliga lösning med sin ”assimilationsprincip” räddar den 
”svenska kulturen? -  med statligt stöd endast till de 
organisationer som ”motarbetar svenskfientlighet” samt ”i 
skolorna motverka svenskfientlighet, som en del i 
värdegrundsarbetet”. 

Vad händer med de som inte vill inordna sig i denna 
”svenskhet”, utan vill röra sig och tänka fritt? ”aktivt 
återvändande” med tvång och våld, tankarna går till 
Nazityskland för bara drygt 70 år sedan. Hur ska det 
”ansvarsfulla – Sverigevänliga” partiet lösa detta? SD säger i 
olika sammanhang att de vill hjälpa på plats. Så här ser deras 
politik ut i praktiken: 

EU parlamentet beslutade 2016 att ge Jordanien ett lån på 
200 miljoner euro eftersom Jordanien tar emot flest 
flyktingar. SD röstade emot detta. SD förklarade sitt beslut 
bl.a. så här ” EU pengar slösas ofta bort…/ vi vill inte att 
svenska skattepengar först tas om hand i Bryssel för att 
sedan skickas vidare ut till världen i olika projekt ”.
(Politism) I praktiken innebär det här att de aldrig kommer 
att ”hjälpa på plats”. Det  enda de vill med sin 
assimilationspolitik är ett återvandrarstöd och ingenting 
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Möte om 
säkerhetspolitik 

Torsdag 19 januari 2017 

kl 19.00 - 21.00 

Teater Moment, Gubbängen 

Inför valet 2018 vill alla 
borgerliga partier att Sverige 
avslutar 200 års alliansfrihet 
genom att ansluta sig till Nato. 
Vänsterpartiet spjärnar emot. 
Socialdemokraterna säger att 
de är emot men tar i tysthet 
det ena steget efter det andra 
mot ett allt närmare 
samarbete. 

För de som vill veta mer om 
utvecklingen ordnar vi möte i 
januari med två insatta 
personer: Sven Hirdman och 
Stig Henriksson. 

Sven Hirdman kommer att 
föreläsa om utvecklingen av 
svensk säkerhetspolitik. Han 
har en bana som 
statsekreterare i 
försvarsdepartementet, 
krigsmatrialinspektör, svensk 
moskvaambassadör och 
ledamot av Kungliga 
Krigsvetenskaps akademin. 

 Stig Henriksson är 
Vänsterpartiets ledamot i 
försvarsutskottet sedan 2014 
efter att ha varit 
kommunstyrelseordförande i 
Fagersta. Han kommer att 
berätta om Vänsterpartiets 
politik i frågan och om sina 
egna insatser. 

Samarrangemang mellan 
Enskede, Årsta och Farsta 
partiförening 



annat. Men frågan kvarstår för det ”ansvarsfulla” partiet - 
hur ska de lösa problemet med en åldrande befolkning. Vilka 
ska besätta de kommande jobben i Sverige?

Bengt Sundell. V Liljeholmen – Hägersten 

Samspela mera 
Går utvecklingen framåt eller bakåt? Det kan en verkligen fråga 
sig när en uttalad rasist blir vald till president i USA och SD är 
tredje största parti här i Sverige. 

Trots allt har det skett stora positiva förändringar när det gäller 
kvinnors, rasifierades och HBTQ-personers rättigheter under 
1900-talet. I Sverige är är kvinnor ute på arbetsmarknaden i 
nästan lika stor utsträckning som män och diskriminering på 
grund av etnicitet eller sexuell läggning är förbjudet enligt lag. 

Tyvärr har de reaktionära krafterna växt sig starka under 2000-
talet. SD kallar progressiva värderingar för politisk korrekthet och 
övriga högerpartier motarbetar alla förslag som syftar till ökad 
jämlikhet och demokrati. 

Det är klart att vi ska fortsätta jobba för positiva 
värderingsförändringar. Vi vänsterpartister måste våga ta debatten 
med rasisterna, homofoberna och kvinnohatarna närhelst den 
dyker upp; på jobbet, på tunnelbanan eller på nyårsfesten. 

Men det är inte nog. Samspelet mellan värderingar och den 
underliggande ekonomin är komplext. Det vi som socialister, 
feminister och anti-rasister behöver förstå är att arbetet för att 
motverka rasistiska, homofoba och kvinnofientliga värderingar 
även kräver ett arbete för ekonomisk jämlikhet. 

1900-talets progressiva värderingsskifte understöddes av 
ekonomiska reformer. Alla fick rätt till en ordentlig utbildning, 
löner och pensioner som gick att leva på och välfärden byggdes ut. 
På dessa områden har utvecklingen på senare tid gått åt helt fel 
håll. 

För att vädra ut de unkna värderingar som rasisterna, 
homofoberna och kvinnohatarna sprider omkring sig måste vi 
vända den ekonomiska utvecklingen i progressiv riktning. 

När vi säger att kvinnor och män är lika mycket värda måste det 
synas även i lönekuvertet - annars blir det bara önsketänkande 
som inte klarar mötet med den hårda verkligheten. 

Johan Norlin, V Liljeholmen-Hägersten

Röda Röster nr 22 20 december 2016

Talkshow 

8 timmars arbetsdag är ingen 
naturlag, 25 januari 

Just nu gör kortare arbetsdag 
med bibehållen lön succé runt 
om i Sverige! Ta med dina 
kollegor, vänner och familj på 
en interaktiv talkshow om 6 
timmars arbetsdag! Kom förbi 
för drick, tilltugg och 
inspiration. Under kvällen finns 
det möjlighet att säga vad just 
du tycker om heltidsnormen, 
kom och gör din röst hörd! 

 DATUM: 25 januari. 

 TID: 18:00. 

 PLATS: ABF-huset, 
Sveavägen 41. 

 DELTAGARE: Maria Sveland, 
journalist, författare, feministisk 
debattör, Rossana Dinamarca, 
riksdagsledamot för 
Vänsterpartiet, Stig Tegle, 
forskare, Katrin Persson, 
moderator. 

 ARRANGÖRER: 
Vänsterpartiet Sundbyberg, 
Vänsterpartiet Solna och ABF. 

Röd lördag 

Dag och datum : Lördag den 
28 januari 

Tid : Från 12 till cirka 14 

Plats : Brommaplan 

Info om evenemang : Röd 
Lördag 

Kontaktperson för 
evenemang : Bengt-Olof 
Lindbergh 073 856 44 48 
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