
Stå upp för 
maskeringsförbudet 
Sveriges Riksdag har beslutat om maskeringsförbud från 1 mars 
2017 – och den som helt eller delvis täcker ansiktet under 
exempelvis en fotbollsmatch kan straffas med böter eller 
fängelse i högst sex månader.

Ett par reservationer finns i den nya lagen. Förbudet gäller inte 
den som täcker ansiktet av religiösa skäl eller av hänsyn till 
exempelvis väder eller hälsoskäl. Tveksamma undantag kan jag 
tycka, när var det bråk vid en bandymatch senast?

Moderaterna och Centern reserverade sig mot undantagen som 
de ansåg var alltför vidsträckta och Sverigedemokraterna 
reserverade sig mot undantag av religiösa skäl. Vänsterpartiet 
var helt emot maskeringsförbudet. Varför kan man fråga sig 
ställde sig Vänsterpartiet inte bakom beslutet? I skrivelsen som 
Vänsterpartiet lämnat till Riksdagen lyfter man farm att 
förebyggande arbete ska prioriteras. Att arbeta förebyggande 
utesluter inte att brott beivras.
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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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Att numera gå på en fotbollsmatch är ett risktagande framför allt 
om man har barn med sig. Våld, bengaler och matcher utdragna i 
tid är mer regel än undantag. När man går på fotboll eller 
ishockey (det är dessa sporter som fram för allt är drabbade) finns 
det ingen rimlig anledning att vara maskerad. Den enes frihet att 
kasta bengaler, fördröja matchen m.m. är min ofrihet att få njuta 
av en match på nya Söderstadion utan bengalrök och våld samt att 
få komma hem i tid. Detta är brottslig verksamhet som utsätter 
andra personer för fara.

Ska man komma till rätta med problem om det sen är läktarvåld 
eller skjutningar i Malmö så måste politiken våga stå upp för 
beslut som går att verkställa. Detta gäller även våra företrädare i 
Vänsterpartiet.

Bengt Larsson, V Kungsholmen 

Låt våra barn vara barn 
På senare tid har uppmärksamhet riktats mot föräldrar som klär 
sina små på ett sätt som gör det svårt för dem att springa, leka och 
röra sig fritt. Det kan handla om tighta jeans, klackskor eller 
märkeskläder som barnen uppmanas vara försiktiga om, så att de 
inte blir förstörda, eller om traditionellt/kulturellt betingad 
klädsel som gör, främst flickor, mer stillsamma och obenägna till 
lek. Kläder som helt enkelt inte är praktiska!

Barns klädsel i vardagen bör inte begränsa dem fysiskt. Deras 
behov av rörelse och lek måste vara överordnat föräldrars 
önskemål i de fall man inte kan komma överens genom 
informationsinsatser eller logiska resonemang.

Skolan har enligt läroplanen ett omfattande och mångfacetterat 
uppdrag att uppfylla, men i många fall är det otydligt vilken 
befogenhet, och vilka verktyg, personalen egentligen har till sitt 
förfogande. Direktiven från politiker och Skolverket måste bli 
tydligare!

Jag förespråkar därför ett förbud mot hindrande klädsel i förskola 
och skola, och hoppas att möjligheten till en sådan lagändring 
utreds inom kort.

Hur ställer sig Vänsterpartiet i denna fråga?

Maria Nehro, (V) Kungsholmen 
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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



Lyft blicken och se 
problemet 
De senaste åren har det lågintensiva kriget om slöjan som symbol 
för förtryck, förts på sociala medier och ibland även i riksmedia. 
Det är lätt att falla offer för den islamofoba retoriken på grund av 
hemmablindhet. Vi i “väst” är lika goda kålsupare som den 
“muslimska världen” i fråga om kvinnoförtryck. Vår 
samhällsutveckling har bara tagit en annan riktning med 
sekulariseringen.  Men de patriarkala strukturerna råder alltjämt. 

Det är alltså patriarkatet som är problemet, inte slöjan. Det är 
högerkrafter i väst som gör slöjan till en symbol för förtryck, 
eftersom slöjan är ett visuellt intryck som mindre analytiskt lagda 
hjärnor förmår ta in och analysera. Inom sociologin ryser vi när 
människor använder “sunt förnuft”, eftersom det allt för ofta leder 
till felaktiga slutsatser. Om det går som en anka, måste det inte 
vara en anka. Det kan lika gärna vara en människa som lidit av 
engelska sjukan. 

Människor är biologiskt kodade att tro på vad de ser, för att kunna 
fatta snabba livräddande beslut. Men i vår tid av photoshop och 
alternativa fakta gör vi oss själva en otjänst genom att inte titta en 
extra gång innan vi drar slutsatser. Varför skuldbelägga ett plagg?
Lyft chimären och analysera de patriarkala strukturerna inunder 
istället. Majoriteten av svenskarna ser inte skogen för alla träd. 
Väst har också patriarkala strukturer med starkt kvinnoförtryck. 
Men eftersom människor  i väst socialiserats in i detta 
normsystem, tror de sig leva på “rätt sätt”. 

Förtrycket försvinner i utseendehets som får kvinnor att svälta 
ihjäl, bikininormer och andra patriarkalt färgade beteenden. Detta 
i ett ständigt flöde man själv inte märker, eftersom vi tolkar vår 
omvärld utifrån dessa normer.Vi talar om att kvinnor i väst får klä 
sig som de vill, men om de väljer att bära burkini på en badstrand, 
ska de helt plötsligt bötfällas? Vad hände då med den frihet som 
påstås råda i väst? Normbrott straffas även i vårt skuldsamhälle 
uppenbarligen. 

ALLA abrahamitiska religioner förtrycker kvinnor. Ikeakatalogen 
i Israel? Polska abortlagar och löneskillnader mellan könen är bara 
några exempel på förtryckande strukturer i väst. Jag säger inte att 
det inte finns förtryck av kvinnor i förorterna, men det gäller alla 
kvinnor och på olika sätt. Anledningen till att någon väljer att bära 
slöja är olika. Vissa använder till och med slöjan som feministisk 
symbol. Men om man inte känner några muslimska feminister, är 
det ju lätt att luras av den bild som sprids av högerextrema 
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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 att 
publicera artiklar som 
innehåller personangrepp på 
enskilda personer. 

Ansvarig utgivare är Johan 
Norlin. Redaktionen består av 
Sydney Ankers, Mattias Enroth, 
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 
mars. Deadline är 20 mars.  

Illustrationen till Så kan 
Vänsterpartiet växa i Järva är 
gjord av Pija Johanson.  

Illustrationen till Stå upp för 
maskeringsförbudet är gjord 
av Frida Lundin.  

Övriga illustrationer är gjorda 
av Johan Norlin.  

Fotot till Ge mig färg och vägg! 
är taget av Nicole Plaatjes.  

Av skribenterna är fyra kvinnor 
och tre män. 



element i vårt samhälle. 

Lyft blicken och se problemet istället!

Clara Bergman, V Kista 

Ledamot (V) rådet för mänskliga rättigheter 

Var fanns Vänsterpartiet? 

Det känns i själen, det känns i hela kroppen och som ett slag i 
magen, Fadime berättar för riksdagens ledamöter om sitt liv och 
om hur hotad till livet hon är av sin familj. Hon ser ut över oss på 
Berns, hon ber om hjälp att få leva sitt liv som en fri människa och 
hon vet inte att hon kort efteråt kommer att mördas av sin pappa. 
Det är femton år sedan och till minne av henne och av Pela och av 
”balkongflickorna” hålls en gala arrangerad av föreningen Glöm 
aldrig Pela och Fadime, GAPF. Föreningen vill att vi ska minnas, 
den vill också att vi ska se och inte blunda för att förtryck och våld 
i hederns namn sker, den vill ”förebygga hedersrelaterat våld mot 
kvinnor, flickor och pojkar via upplysande aktiviteter”. Temat i år 
handlar om rättssystemet: ”Svensk lag eller dubbla rättssystem?”. 
Bland talarna den 22 januari hördes Åsa Regnér (S) från regeringen, 
som tog upp kommande förslag till ändringar av lagen vad gäller 
barnäktenskap och hedersvåld, advokaten Elisabeth Massi Fritz 
som krävde att rubriceringen ”hedersbrott” införs och en polisman 
från Norge som talade om hur samhället måste ställa upp med 
skyddat boende och uppföljning, för att säkra att de utsatta inte går 
tillbaka till den hotande miljön. 
Talade gjorde också Annie Lööf och Jan Björklund. Flera kända 
liberaler syntes i minglet. Var var Vänsterpartiet? Blundar 
partistyrelsen för hur livet kan se ut för många kvinnor och flickor, 
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Månadens citat 

Hyresgästföreningen  har kommit 
överens med Stockholms 
kommunala bostadsbolag att 
läget ska få större inverkan på 
hyressättningen. /Redaktionen 

Mitt i Södermalm 22 februari: 

"–Det här är ett utspel som 
inte är förankrat för fem öre 
med föreningarna i 
Stockholms stad. Det är inte 
heller förankrat med 
förhandlingsdelegationerna 
som är de som i slutändan ska 
förhandla hyror med 
fastighetsbolagen, säger 
Ragnar von Malmborg som är 
tillförordnad ordförande för 
Hyresgästföreningen på 
Södermalm." 

Zina Al-Dewany i Flamman 21 
februari:  

"Vänstern brukar tycka om att 
försvara Hyresgästföreningen 
och deras arbete, som många 
dessutom är aktiva i. Men när 
Hyresgästföreningen hjälper 
till med att göra argumenten 
mot marknadshyror så få som 
möjligt, så skjuter de sig själva i 
foten. Men 
Hyresgästföreningen är en 
medlemsorganisation. Utspel 
som dessa får förhoppningsvis 
konsekvenser när 
medlemmarna markerar mot 
dessa tanklösa förslag."



och ibland också pojkar? Sedan femton år har hedersförtrycket i 
flera fall flyttats från att vara en familjs heder till att vara ett 
kollektivt moralbegrepp som visar sig genom att även små flickor 
bevakas i hur de klär sig och vad de gör. Vänsterpartiet har intagit 
en position i den pågående debatten om hedersvåld och -förtryck 
som är minst sagt märklig – partiet står upp för de religiösa 
patriarkerna som styr människornas liv i, främst, våra förorter och 
lämnar de förtryckta i sticket. Om det gäller specifikt att värna 
om kvinnorna, vi ska ju vara ett feministiskt parti, så måste 
partiet ut ur den internt navelskådande bubblan och stå upp för 
kvinnorna runt om i stad och land! 

Eili Hirdman, V Västra Södermalm 

Så kan Vänsterpartiet växa i 
Järva 
Invånarna i Järva är en av de grupper i samhället som är i störst 
behov av en rättvis välfärd och när den monteras ner eller fördelas 
orättvist så är det de som drabbas hårdast. Till exempel visar 
rapporten ”Skillnader i Stockholm” (2015) hur sociala ojämlikheter 
och marginalisering i Stockholms stad har ökat under de senaste 
åren. Skillnaderna mellan Stockholms stads olika stadsdelar är 
markanta och den enskilda individens förutsättningar och 
möjligheter i samhället för att förverkliga sina livsambitioner har 
således kommit att bli beroende av var individen är bosatt i 
staden. Enligt rapporten är den sociala ojämlikheten och 
orättvisorna mest framträdande i de segregerade och 
marginaliserade stadsdelarna.

Detta kan vara orsaken till att ungdomskriminaliteten har ökat i 
Järvaområdet. Med tanke på hur orättvist resurserna är fördelade 
kan den senaste tidens ökning av våldsbrott och annan typ av 
kriminalitet egentligen inte vara så oväntad. Detta är ju 
konsekvensen av de ökande sociala orättvisorna och den 
strukturella diskrimineringen som drabbar personer med annan 
etnisk och religiös bakgrund än majoritetssamhället. 

Jag kan förstå att vissa ungdomar med invandrarbakgrund som 
bor i segregerade områden känner ilska, frustration, hopplöshet 
och maktlöshet och inte känner sig som en del av samhället. Det 
är också så att det håller på att växa fram en ny arbetarklass som 
består av icke-vita svenskar och som upplever att ingen bryr sig 
om dem. Vad jag menar är att många människor i Järva antigen är 
arbetslösa eller har osäkra anställningsvillkor, vilket innebär att 
det är svårt att planera sin framtid. Trångboddheten är också ett 
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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 

Rätten till staden 

Ett samtal som samlar politiker, 
organisationer från förorten 
och stockholmare för att 
reflektera över segregationen i 
Stockholm och den ojämna 
ekonomiska och sociala 
utvecklingen. Målet är också 
att formulera lösningar för 
framtiden.  

I panelen sitter: 

Nooshi Dadgostar (V) 

Mariana Moreira Duarte (MP) 

Sissela Nordling Bianco (FI) 

Victoria och Ragia, Street Gäris 

Elias, Nätverket Förorten mot 
våld

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


stort problem för många familjer i Järva. 

Vänsterpartiet behöver vända denna hopplöshet till hopp om att 
en bättre framtid är möjlig för alla och framför allt måste det vara 
självklart i ett demokratiskt samhälle att alla medborgare känner 
sig representerade i det offentliga rummet. Vänsterpartiet kan 
växa om människor känner sig välkomna och inkluderade Det går 
inte att göra saker tillsammans om alla inte känner sig 
inkluderade!

Ifrah-Degmo Mohamed, V Tensta Rinkeby Spånga 

Slutreplik på Har V en politik 
för full sysselsättning?  
Ulla Andersson svarar genom sin tystnad rätt så tydligt på vår 
fråga om V har en politik för full sysselsättning, en nivå av 
sysselsättning där arbetslösheten inte sjunker trots att efterfrågan 
på arbetskraft stiger. En nivå som vi hade i Sverige fram till det 
nyliberala systemskiftet i början av 90-talet. Om Ulla Andersson 
kunnat förklara hur full sysselsättning skulle kunna uppnås inom 
ramen för den budgetpolitiska uppgörelsen som V ingått, då 
skulle hon ha gjort det i sin replik, vilket inte skett. Svaret är alltså 
nej, V har ingen politik för full sysselsättning. Det innebär att vi i 
stället har en politik för arbetslöshet ungefär lika hög som idag 
(385 000 personer enligt SCB:s senaste arbetskraftsundersökning, 
7,3 procent). Vi skulle kalla det massarbetslöshet.

Ulla Andersson försvarar den budgetpolitiska uppgörelsen med 
att dess överskottsmål gäller över en konjunkturcykel och således 
lämnar utrymme för staten att gå med underskott för att 
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Den blåbruna röran 

Dag och datum : Torsdag 2 
mars 2017 

Tid: 18.00 - 20.00 

Plats :  Rågsveds Folkets Hus, 
Nylandersalen 

Info om evenemang :  
Studieträff nr 2: Den blåbruna 
röran.  Synnerligen aktuellt, 
apropå sverigedemokraternas 
och moderaternas närmande 
till varandra i öppen dager. Här 
tar Per utgångspunkt ur Mats 
Wingborgs bok med samma 
namn (utgiven av Leopard 
Förlag i samarbete med 
Katalys).  

Kontaktperson för evenemang: 
Per Sundgren tel: 073-733 68 
92. Anmälan sker till Per så att 
han vet hur stor lokalen 
behöver vara 

Arrangör : Vänsterpartiet 
Vantör/Per Sundgren 

V Vantör 

Dag och datum :  Tisdag 7 
mars 2017

Tid :  18.30 - 20.00 

Plats : Rågsveds Folkets Hus 

Info om evenemang : 
Medlemsmöte.  Vi diskuterar 
de motioner och motionssvar 
vi kan läsa på Vänsterpartiet 
Storstockholms hemsida, från 
24 februari. Välkommen!  

Kontaktperson för evenemang: 
Lena Rydblom, ordf. 
vantor@vansterpartiet.se.  

Arrangör : V Vantör 



stimulera ekonomin. Problemet är dock att de offensiva 
investeringar som Sverige behöver är mycket stora och har mycket 
längre återbetalningstid än en konjunkturcykel. De underskott 
som tillåts enligt den budgetpolitiska uppgörelsen räcker därför 
inte. LO-ekonomen P O Edin menar att det krävs årliga 
budgetunderskott motsvarande 3 procent av BNP under den 
kommande 20-årsperioden för att nå ner till 4 procents 
arbetslöshet, dvs. inte ens det kan ge oss full sysselsättning.

Att inte föra en politik som kan ge alla ett arbete, det är 
demoraliserande för en socialistisk rörelse. Vi kan inte tillräckligt 
värna arbetarklassens materiella intressen om vi hjälper till att 
hålla stora delar av den i arbetslöshet genom en åtstramande 
budgetpolitik. Och om vi inte kan det, vilket budskap har vi då 
som kan ge arbetarrörelsen seger, en röd majoritet i riksdagen?

Vi måste också förstå att någon kommer att föra fram förslagen 
som kan ge full sysselsättning, även om det inte blir vi. Hur agerar 
V om de opportunistiska rasisterna i SD bestämmer sig för att 
göra en Trump, och föreslår ett stort investeringsprogram? Då är 
det vi i V som ska försvara fel politik mot SD-rasisterna som i det 
läget driver rätt politik. Bara det mardrömsscenariot borde vara 
skäl nog att formulera en politik för full sysselsättning nu.

V behöver alltså bryta sig ur mittenpolitikens konsensus kring 
budgetåtstramning och ställa ut ett nytt socialistiskt löfte: en 
totalrenovering av Sverige, ett investeringsprogram för arbete och 
välfärd åt alla. Vi måste framåt, och då måste vi gjuta mod och 
framtidstro i rörelsen och i arbetarklassen.

Johan Hedberg, V Hässelby-Vällingby, och Jonas 
Lundgren, V Älvsjö-Hägersten 

Avskaffa den individuella 
lönesättningen 
Kamraterna i Lund har 2017-01-10 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige för en rättvis lönesättning. De skriver bl.a. 
”Medan arbetsgivaren såg individuell lönesättning som en metod 
för att främja vissa beteenden, såsom effektivitet, 
samarbetsvillighet och flexibilitet, såg de fackliga 
organisationerna det som ett sätt att försöka öka lönerna för 
deras mer lågavlönade medlemmar”. Som en konsekvens av 
individuella löner har det blivit tystare arbetsplatser och sämre 
löner för kvinnodominerade yrkesgrupper. 
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DÅK-motioner 

Dag och datum :  Tisdag 7 
mars 2017 

Tid:  18.30 - 20.00 

Plats: Rågsveds Folkets Hus 

Info om evenemang : 
Medlemsmöte.  Vi diskuterar 
de motioner och motionssvar 
vi kan läsa på Vänsterpartiet 
Storstockholms hemsida, från 
24 februari. Välkommen!  

Kontaktperson/personer för 
evenemang: Lena Rydblom, 
ordf. vantor@vansterpartiet.se.  

Arrangör : Vänsterpartiet 
Vantör 

Demonstration 8 mars 

MOTSTÅND ÖVER GRÄNSER - 
MOT PATRIARKATET, MOT 
SEXISM, MOT FASCISM! 

Demonstrationen startar 
klockan 17:30 på Norra Latins 
gård (Närmaste tunnelbana 
Hötorget) och tillsammans 
tågar vi till Norrmalmstorg.  

HUVUDTALARE på Norra Latin 
är: Gudrun Schyman 
(Feministiskt Initiativ) och Clara 
Lindblom (Vänsterpartiet) 

HUVUDTALARE på 
Norrmalmstorg är: Emmelie 
Renlund (Fackförbundet 
Byggnads) och Ferah Bozcali 
(Kvinnoförbundet Sara) 

ARRANGÖR: 8-
marskommittén.



I Flamman intervjuas John Lapidus (forskare i ekonomisk 
historia): "När jag granskade kommunals rapporter har man haft 
oerhört svårt att hitta bra kriterier”. V Lund skriver att ”Det är 
viktigt att kommunen upplevs som en rättvis arbetsgivare". De 
föreslår därför:

• Kommunens lönesystem måste bygga på rättvisa och 
förutsägbarhet. Därför är befattningslön i kombination med 
någon form av lönetrappa, dvs. lönetillägg för antal år i tjänst och/
eller i yrket att föredra. Befattningslönen kan med fördel bygga på 
de arbetsvärderingsinstrument som Lunds kommun använder vid 
lönekartläggningar.

Lyssna på forskare och på kamraterna i Lund. Individuell 
lönesättning gynnar männen på kvinnornas bekostnad. 

I Dagens Arena 15/12-16 skriver Clara Lindblom (v), 
personalborgarråd bl.a. ”arbetsmiljön är betydligt sämre inom den 
kvinnodominerade hemtjänsten jämfört med kommunens manligt 
dominerade sektorer, (…) Detaljstyrningen pekar forskarna ut som 
kärnan i problemet. (…) Men förändring pågår". 

Stockholm omger sig med en hel del slogans som ”Möjligheternas 
stad", inbegriper det även stadens medarbetare?  Eller är det Lund 
som är ”möjligheternas stad” och är det där ”förändring  pågår”?

Enligt Stockholms stads budget 2017 och Personalprogram är 
målsättningen att ”Eventuella löneskillnader är sakligt motiverade 
och inte diskriminerande.” Har KF-gruppen läst V Lunds motion, 
om så är fallet vad anser KF-gruppen? 

Ja Clara – är vi ett feministiskt parti? Du skriver att ”förändring 
pågår" och du/V kan säkert får inspiration från V Lund, så varför 
inte höra av sig till kamraterna där?

Bengt Sundell, V Liljeholmen - Hägersten 

Ge mig färg och vägg! 
Första regeln i det här klassrummet är: Du ska inte säga emot 
läraren.

Mitt barn berättar detta för mig och jag tänker, kanske högt: Den 
första regeln är att säga emot, att stå emot systemet som gör oss 
till mindre människor än vad vi är, som förtrycker oss och håller 
oss på plats.

Jag reser med mitt arbete till Sydafrika, vistas i Kapstaden och 
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Röd lördag 

Dag och datum : Lördag den 
11 mars 

Tid : 12 till cirka 14 

 Plats : Brommaplan 

 Info om evenemang : Röd 
Lördag 

 Kontaktperson för 
evenemang:  Den som vill ha 
mer information kan ringa 
Bengt-Olof Lindbergh på 073 
856 44 48  

Arrangör: V Bromma 

Den sociala 
situationen i 
Liljeholmen 

Vänsterpartiet Liljeholmen-
Hägersten har medlemsmöte 
onsdag 2017-03-15  18:00 i 
Midsommargården. 

Tema: den sociala situationen i 
Liljeholmen. Vår ledamot i 
Liljeholmens stadsdelsnämnd 
Carita Stenbacka-Tenezakis 

inleder. Varför får så många 
äldre i Liljeholmen avslag på 
ansökan om äldreboende?  Är 
barngrupperna på förskolorna 
för stora? Hur mår 
ungdomarna i Liljeholmen? 
Det blir också tillfälle till frågor 
och diskussion. 

Välkommen! 

Styrelsen för Vänsterpartiet 
Liljeholmen-Hägersten



möter kollektivet Heal the Hood som arbetar för att, framförallt 
elever på skolor i townships ska frigöra sina sinne - change 
mindsets. Sydafrikas historia är präglad av apartheid - 
åtskillnadens politik där de som ansågs som vita fick privilegier 
medan de som ansågs vara färgade och svarta varje dag berövades 
sina rättigheter, sitt egenvärde och sin värdighet - sin 
demokratiska rätt att vara människa.

Andre Bozshak från kollektivet förklarar: In South Africa we had 
no excuse not to be revolutionary, apartheid divided us and 
messed us up. It was always in our voices, art, music, dance etc. 
Idag kallas Sydafrika för regnbågsnationen, många språk och olika 
färger präglar nationen, likaså skillnaderna, privilegierna och 
förtrycken. De vita bor inne i stan i segregerade områden, de äger 
fortfarande de stora vingårdarna och kapitalet som producerar, de 
har fortfarande makten över marknaden.

Heal the Hood arbetar i skolor med att få eleverna att tänka 
annorlunda om sig själva och sin framtid. I townships idag bor ca 
15 % av papporna med sin familj, de allra flesta hushållen försörjs 
och ombesörjs av en hårt arbetande mamma. Heal the hood vill 
visa att förändring är möjlig.  De skapar sin revolution med 
pennan, dansen och musiken. Eleverna älskar det.

Heal the Hood ger unga elever möjligheten att vara med i 
skapande aktiviteter, de sköna konsterna kanske det kan beskrivas 
som. Dans, graffitti, mc/rap är deras metoder och målet; unga som 
ser sitt eget värde och som är aktiva medborgare i ett 
demokratiskt samhälle. När jag följer med Andre Boszak på en 
workshop i Heigths frågar en pojke mig: Do you Love art? Mitt 
svar sjunger ihop med hans samstämmigt: I love art! Vi skrattar 
tillsammans och tittar i mitt ritblock och pratar om hur man kan 
rita olika saker.
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Soppa och 
bostadspolitik 

Dag och datum : Onsdagen 
den 15 mars 

 Tid : Soppa från 18:00, Mötet 
börjar 18:30 

 Plats : Midsommargården, 
Telefonplan 3, (Tunnelbana 
Telefonplan) 

 Info om evenemang : Öppet 
medlemsmöte om 
bostadspolitik med Nooshi 
Dadgostar. 

Från 18:00 serveras soppa och 
18:30 börjar mötet då 
Vänsterpartiets 
bostadspolitiska talesperson 
Nooshi Dadgostar ska tala om 
vår bostadspolitik, detta följs 
av möjlighet till frågor och 
samtal. 

 Arrangör : Vänsterpartiet 
Älvsjö-Hägersten 

Studiecirkel: Klimat 

Dag och datum : Torsdag 16 
mars 2017 

Tid : 18.00 - 20.00  

Plats : Rågsveds Folkets Hus, 
Nylandersalen 

Info om evenemang : 
Studieträff nr 3: Klimat och 
miljö.  

 Kontaktperson för 
evenemang: Per Sundgren tel: 
073-733 68 92. Anmälan sker 
till Per så att han vet hur stor 
lokalen behöver vara 

Arrangör : V Vantör 



Emile Jensen, en av Sydafrikas mest kända hiphopare, är 
frontfigur. Nicole håller i dans, Shaquile i rap/mc, Andre i graffitti 
och skapande av olika slag, Stephan i streetdance. Jag träffar dem i 
Heigths, ett township där de har sitt kontor i Emiles mammas 
garage. De sprudlar av glädje och pratar energiskt om sitt arbete 
med ungdomarna: I år ska vi träffa så och så många, vi har så 
mycket att göra!

Emile berättar om termen so-called-colours. Den vita regimen gav 
oss namnet coloureds, det är inte något vi uppfunnit själva. De 
ville styra oss så vi måste slå oss fria. Vi är bushpeople, inte 
färgade.

I deras tankar om förändring finns mycket att lära sig, mycket att 
förstå om det politiska subjektet - vi är människorna som måste 
driva den politiska förändringen. För Heal the Hood handlar det 
om att eleverna ska se sig själva och sitt eget värde, och driva 
förändring framåt. Vad kan vi lära av Heal the hood?

En långsam revolution utan stenar som kastas och istället 
egenvärde och tillgång till sin egen kreativitet är grunden till ett 
demokratiskt samhälle.

Jag vill skapa det i de sammanhang Vänsterpartiet verkar i, där vi 
som människor blir subjekt, där vi är förändringen, där vi påverkar 
varandra till att bli kreativa och skapa ett demokratiskt samhälle 
fritt från förtryck.

Första regeln är: Säg emot och skapa en fredlig revolution där 
kreativitet och glädje spirar!

Ge mig färg och vägg. 

Pija Johanson, V Liljeholmen-Hägersten
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 Coffee for all nations 

Dag och datum : torsdagen 
den 16 mars 

 Tid : 18.00 

 Plats : Medborgarhuset 
Trappan, Vällingby centrum 

 Info om evenemang : Visning 
av filmen Coffee for all nations. 
Del i serien 2xPalestina. Wafa 
Jamil, filmens regissör, bor i 
Vällingby och inleder 
tillsammans med Anna Wester, 
ordförande i 
Palestinagrupperna Sverige. 

 Kontaktperson: 
margaretha.boman@comhem.
se 

 Arrangör : Vänsterpartiet 
Hässelby-Vällingby 
tillsammans med 
Palestinagrupperna Sverige, 
ABF och Medborgarhuset 
Trappan. 

Torgmöte 

Dag och datum : lördagen den 
25 mars 

Tid : 12.00-13.00 

 Plats : Vällingby torg 

 Info om evenemang : 
Torgmöte med Ann-Margrethe 
Livh, bostads- och 
demokratiborgarråd.  

 Kontaktperson för 
evenemang: ordförande 
Mohibul Ezdani Khan, 
wkhan3@hotmail.com,  

 Arrangör : Vänsterpartiet 
Hässelby-Vällingby 

DEADLINE FÖR NÄSTA NUMMER ÄR 20 MARS


