
Mellanstadiemobbaren 
Framgångssaga eller haveri? De senaste månaderna har bilden av 
Sverige blivit ett slagträ i amerikansk och internationell debatt. 
Det är ingen slump. Självklart är en uppenbar anledning den 
invandringspolitik som debatten fokuserar kring, men Sverige 
representerar också så mycket mer: ett någorlunda rättvist 
samhälle där vi tror oss kunna lösa problem genom förnuft, 
tålamod och samarbete. 

För fascisterna är sådant en styggelse, något som krockar med 
deras beskrivningar och ideologi. De vill inte att några 
invandringsrelaterade problem ska lösas. Ju fler problem i 
verkligheten, eller ju fler problem man kan trumma fram panik 
kring, desto bättre.

Fascismens psykologiska profil är mellanstadiemobbarens. Den 
som vill sparka nedåt. Stå i flocken, bryta tabut, känna 
kittlingen.  När de säger ”att få säga vad de vill hindra oss från 
att säga” handlar det inte om sanning utan att få säga och göra 
sådant som annars hindras av empati eller civilisatorisk 
anständighet. Att få mobba. 
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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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Fascismen har en mörk människosyn. Vi är inte fria 
förnuftsvarelser utan produkter av våra gener och kulturella 
bakgrund. Eller, som Sverigedemokraterna kallar det: nedärvd 
essens. Förnuftsvarelser kan ändra sig, lyssna på argument, förstå 
sin omvärld, ändra strukturerna i den. De som styrs av essens kan 
det inte. 

När fascismen ska lösa problem ser den människor som hindret. 
Där vi andra tänker "ändra strukturen, belöna/bestraffa 
beteenden,", tänker de "ändra populationssammansättning". 
Därför erkänner de inte individers rättigheter. Och därför är det 
inte sakfrågor och principer som vägleder deras 
ställningstaganden. 

De håller noga koll på den interna hackordningen. Därför ägnar 
de sig så ofta åt att angripa person och inte sak, så fort de blir 
emotsagda i kommentarsfälten. Därför är fascister notoriskt 
opålitliga i alla frågor där vi vet hur de övriga partiernas kompass 
går.  Därför har såväl Trump som SD gjort till synes obegripliga 
180-graders svängar i olika sakfrågor. Vad dagens fascister istället 
gör är att ägna sig åt ändlös metadebatt - alltså att debattera 
debatten.

Fascismen är en rövslickarideologi. När hörde du fascister utmana 
”etablissemanget” senast? Ofta. De låtsas som att de står på 
folkets sida mot ”det etablerade” ”PK-samhället” - men det 
etablissemang de utmanar är lönearbetande journalister, 
akademiker och offentliga tjänstemän. Inte de egentliga 
makthavarna. När hörde du en fascist utmana de ekonomiska 
makthavarna, banker, storföretag? Aldrig. Trump tar in halva Wall 
Street i sin regering. Sverigedemokraterna låter sig köpas av 
Svenskt Näringsliv. 

Fascister bryr sig inte om brott. De är ofta brottslingar själva. Och 
inte fan bryr de sig om skattefiffel, folk som dör på jobbet, 
kvinnors rättigheter egentligen. Deras ständiga larmande om 
våldsbrott och vilka som står för dessa är en medvetet urval: det är 
så man skrämmer upp folk. Ty den metoden funkar. 

Rädda människor vågar sig inte heller ut på gatorna. Där kan man 
ju se verkligheten med egna ögon. Se att det går alldeles utmärkt 
att röra sig i ”no-go-zonerna”. Se att det inte är några problem alls 
att snacka lite skit med den där skäggiga snubben med konstig 
huvudbonad. Se att bussen kom i tid och att man inte behöver 
vara rädd för de andra passagerarna. 

De vill att du ska sitta hemma och ta in världen genom deras 
filter. Tills du faktiskt tror att Sverige har blivit en muslimsk slum. 
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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



Och därför är de själva med och skapar det kaos de varnar för. De 
bränner flyktingförläggningar, lägger ut bomber, provocerar. Höjer 
tonläget: alltid. Sänker och stannar upp - aldrig. 

Det hänger ihop - ideologin, metoderna, och målet:

Panik. 

De vill skrämma skiten ur oss. Ty de vet att bara rädda människor 
ger upp sin frihet, sitt sinne för proportioner, sitt förnuft, tron på 
demokratin. Därför hamrar de in och överdriver varje hotbild, varje 
tankefigur, varje problem, varje fiendebild tills vi är skräckslagna. 
När vi tror att inget funkar, eller vi inte orkar säga emot. Eller, tills 
andra partier får för sig att det går att genom samarbete få 
fascisterna under kontroll. Men fascisterna nöjer sig inte förrän 
deras Starke Man tar över och börjar Rensa Upp. 

Låt det inte hända. Se världen med dina egna ögon, inte deras 
digitala filter. Lämna datorn och mobilen en stund. Åk nånstans där 
du aldrig varit. Prata med någon du inte pratat med. Och glöm inte 
att berätta för dina vänner. Vad som var bra, vad som var dåligt. Om 
någon var dum eller trevlig, men att verkligheten liksom människor 
går att hantera, förstå, och förhoppningsvis förändra. 

Det gör vi genom att organisera oss. Tillsammans med andra. Prata. 
Ta reda på fakta. Debattera och demonstrera. Fortsätta tro på vår 
förmåga som människor, förnuftsvarelser. Så kanske vi kan hjälpa 
varann till ett lugnt uppvaknande ur den mardröm de vill låsa in oss 
i.

Mattias Håkansson, V Älvsjö-Hägersten 

SD:s programmatiska rasism 
Är Sverigedemokraterna ett rasistiskt parti? Nej, själva förnekar de 
förstås detta och hävdar att alla människor har lika värde. Vi har lika 
värde, men något skiljer oss enligt programmet åt. Det finns 
nämligen hos varje människa ”en nedärvd essens”. Något för de 
flesta gemensamt, men också något ”unikt för vissa grupper av 
människor”. Det finns alltså viktiga nedärvda skillnader, helt enkelt 
olika essens. Även om vi välvilligt ser denna essens som delvis social 
och kulturell snuddar vi vid ett tänkande som inte skiljer sig så 
mycket från en biologisk rasism. 

Nu till frågan om vem som är svensk? Är det en viktig fråga? Nej inte 
för riksdagens övriga partier, men för SD är frågan helt central. SD-
programmet ägnar ganska många sidor åt att diskutera vad som är 
svensk identitet och svensk nationalitet. Detta är kärnan i 
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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 28 
april. Deadline är 20 april.  

Illustrationen till Vad ska vi 
med välfärden till? är gjord av 
Pija Johanson.  

Övriga illustrationer är gjorda 
av Ella Johansson och Johan 
Norlin.  

Av skribenterna är tre kvinnor 
och fyra män. 



partiprogrammet, vi måste helt enkelt veta vilka som med rätta hör 
hemma i Sverige och vilka som inte hör hit, vilka som saknar den 
rätta essensen. Alla andra frågor är egentligen underordnade denna 
fråga. 

En svensk är en del i den svenska nationen som utgör ”den 
viktigaste, äldsta och mest naturliga mänskliga gemenskapen”. Den 
svenska nationen utmärks av ”lojalitet, gemensam identitet, 
gemensamt språk och gemensam kultur.” Svensk kan man bli 
genom att födas in i denna nation eller genom att aktivt välja att 
uppgå i den. Men det räcker inte att födas i Sverige. Du måste födas 
av ”svensktalande föräldrar”, men inte heller det räcker, dessa 
svensktalande föräldrar måste nämligen ha ”en svensk eller nordisk 
identitet”. 

Saknar du denna identitet (essens) kan du ändå välja att aktivt 
uppgå i den svenska nationen för att bli ”assimilerad till den 
svenska nationen”. Men då krävs att du som inte är född här med 
rätt identitet talar ”flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, 
lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien 
som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen 
än med någon annan nation.” 

Jag förstår att jag som ateist, internationalist och totalvägrare 
omöjligt kan kvalificera mig som svensk. Programmet har tänkt på 
det. Jag kan nämligen genom att ”byta lojalitet, språk, identitet eller 
kultur” upphöra att vara en del av den svenska nationen. I Sverige 
finns nämligen inte en utan flera nationer. Även dessa osvenska 
personer är enligt programmet ”medborgare i den svenska staten”, 
men de bör inte bli för många. Svenska medborgare delas in i ett A- 
och B-lag. Till A-laget hör de som har svensk nationalitet.

Precis så här resonerar en rasist. Men det centrala i denna rasism är 
inte det biologiska arvet, utan den rätt man tar sig att sortera, 
gradera och dela upp folk. Historiskt har denna uppdelning byggt 
på tron att det finns biologiska raser. Nu när vi vet att så inte är 
fallet måste rasisterna hitta andra kriterier och det är precis detta 
som är det centrala inslaget i Sverigedemokraternas partiprogram: 
svenskheten. För att kvalificera dig som riktig svensk räcker det 
inte med att du är svensk medborgare, laglydig och betalar skatt, du 
måste dessutom besitta den identitet/essens som gör dig till en del 
av den svenska nationen.

Per Sundgren, V Vantör 
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Månadens citat 

"Det är i korsningen mellan 
vidgade klyftor och upplevd 
politisk vanmakt som 
högerpopulister och nyfascister 
kan kliva fram och erbjuda sina 
tjänster." 
//Ali Esbati, Dagens Arena, 26 
februari, 2015 

"Kärnan i den fascistiska 
ideologin är nationalismen. En 
folklig ultranationalism, med 
syfte att rädda nationen undan 
förfall och degenerering med 
en nationell återfödelse som 
konkret politiskt mål. Först 
måste dock cancersvulsten på 
nationens kropp bekämpas. För 
Hitler handlade det om judarna 
och lösningen var Förintelsen. 
För SD handlar det om islam, 
som ska rensas bort – om än 
inte med hjälp av folkmord."  
//Henrik Arnstad, historiker och 
journalist. DN 121115 

"Fascismen är ingenting annat 
än en modern, i folklig 
förklädnad maskerad form av 
den borgerligt-kapitalistiska 
kontrarevolutionen." 
//Rosa Luxemburg



Replik på Stå upp för 
maskeringsförbudet RR nr 24 
Jag håller med Bengt Larsson, V Kungsholmen i Röda röster nr 24 
i hans kritik mot Vänsterpartiet som i riksdagen var helt emot 
maskeringsförbudet. Det känns mycket konstigt att inte arbeta 
för att försvåra för huliganer att förstöra matcher genom våld och 
bengalbränning. Själv har jag tröttnat på herrfotbollen främst av 
dessa orsaker och satsar istället på damfotboll och bandy, där det 
är lugnt med fin stämning.

Lagen blir dessutom urholkad genom undantagen att man ska få 
täcka ansiktet av religiösa skäl eller på grund av väder och hälsa. 
Det ger utmärkta tillfällen för huliganer att i fortsättningen ändå 
kunna maskera sig.

Jag är besviken på Vänsterpartiet som istället argumenterar för att 
man ska arbeta förebyggande, men är inte ett maskeringsförbud 
just förebyggande mot våldsaktioner under fotbollsmatcher. Lag 
och ordning bör även vi i vårt parti förorda.

Hans Brunnberg,  V Bromma 

V satsar på tillgänglig 
kollektivtrafik 
 Argumenten för avgiftsfri kollektivtrafik, det vill säga nolltaxa, är 
många och goda. De fördelningspolitiska, feministiska, 
ekonomiska, och miljö- och klimatmässiga vinningarna är 
uppenbara. Enligt den nolltaxeutredning som Vänsterpartiet 
bedriver sedan 2015 skulle en höjning av landstingsskatten med 
1,25 kr per hundralapp vara ett sätt att få till stånd ett avgiftsfritt 
SL-kort.

Vi kommer att behöva höja skatten rejält eftersom 10 år av 
borgerligt styre kört Stockholms läns landstings ekonomi i botten. 
Vi behöver göra stora satsningar inom hälso- och sjukvården, där 
NKS och personalkrisen är de stora bekymren, och inom 
kollektivtrafiken där personalen verkar under slavliknande på 
grund av social dumpning. Att ytterligare höja skatten med 1,25 
ser vi som ogörligt.

Vi behöver förhålla oss till verkligheten. Faktum är att vi i 
kommande budget förmodligen inte ens kommer att kunna 
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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. 
På somrarna brukar vi ha 
musikläger.  

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

Röd lördag 

Kom och var med på Röd 
lördag den 1 april! Vi deltar i 
kampanjen Alla ska bygga 
hyresrätter och bjuder på kaffe 
och kakor i Liljeholmen. 

Plats: Liljeholmstorget – vid 
Tvärbanan 
Tid: 12.00 - 14.00, lördag 1 
april 

Arrangör: V Liljeholmen-
Hägersten 
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föreslå en sänkning av priset på SL-kortet. Men det betyder inte 
att Vänsterpartiet i landstinget släppt planerna på en tillgänglig 
kollektivtrafik.

Vi tror att den framkomligaste vägen till avgiftsfritt resande är de 
andra förslagen som nolltaxeutredningen kommer med. För att 
realisera dessa behöver motioner till nästa kongress skrivas, och 
fördjupade studier och konsekvensanalyser göras.

Under tiden satsar Vänsterpartiet i landstinget på att 
tillgängliggöra kollektivtrafiken för våra äldsta och yngsta 
medborgare. Därför utreder vi i vår alternativa budget 
möjligheten att ha avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer under 
lågtrafik, och för barn och unga upp till 18 år. Det senare skulle 
kunna bli verklighet genom en skatteväxling med kommunerna, 
som skulle slippa kostnader för skolresor. Vi ser också över ett 
försök med fria resor på linjer med lågt resandeunderlag, och att 
göra SL-taxan giltig även i skärgården. Sådana åtgärder möjliggör 
att fler kan resa kollektivt och lämna bilen hemma.

Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare (V) landstinget 

Vad ska vi med välfärden 
till? 
Låt behoven styra 

När vi stoppar vinstjakten i välfärden ger det oss möjlighet att 
bryta med den marknadsideologi som ligger som en våt filt över 
välfärdssektorn. Istället för att låta profithungern styra kan vi 
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Lärdomar från 
SYRIZA 

SYRIZA vann i januari 2015 
regeringsmakten efter en 
historisk valseger. Men vad 
hände egentligen när  SYRIZA 
kapitulerade för trojkans krav? 
Vilka lärdomar bör vänstern 
dra från erfarenheterna från 
Grekland? 

Välkomna på föredrag med 
efterföljande diskussion!  

Datum: 10 april 

Tid: 18.30-21.00 

Plats: Solidaritetshuset, 
Tegelviksgatan 40  

Mötet hålls i 
Möjlighetsministeriets lokal i 
Solidaritetshuset. Bussar går 
från bl.a. Skanstull, 
Medborgarplatsen, Slussen 
och Södra Station. 



utforma verksamheten efter patienternas vårdbehov och elevernas 
kunskapstörst i samklang med personalens professionella behov. 
När läckorna är tätade och rodret återtaget kan vi styra mot nya 
horisonter. Vi kan satsa mer resurser i välfärden utan att de 
hamnar i riskkapitalisternas fickor. Hemtjänstpersonalen kan få 
tid att ta med sina brukare till frisören eller för att träffa en god 
vän, lärarna kan få ordentlig tid att planera sina lektioner och att 
dela kunskap mellan varandra och personalen på våra 
äldreboenden kan till och med få tid att gå på toaletten under 
arbetspassen. 

Anställ fler 

I dagens Sverige har vi massarbetslöshet samtidigt som behovet 
av arbetskraft inom vår gemensamma välfärd är enormt. 
Samhällets kostnad för att låta en människa gå arbetslös är i 
genomsnitt lika stor som för att anställa hen inom den offentliga 
sektorn. Anställ fler! Låt människor som varit arbetslösa länge få 
gå bredvid någon som har erfarenhet av jobbet, låt människor som 
kämpar med sin rehabilitering arbeta i den mån de kan och ge 
nyanlända arbete som motsvarar deras kompetensnivå. Givetvis 
till avtalsenlig lön. Alla tjänster måste inte vara slimmade och 
maximalt effektiva. I vår gemensamma välfärd har vi möjlighet att 
låta patienternas behov av vård och elevernas lust att lära styra 
resursfördelningen i samklang med personalens professionella 
behov. 

Fler hyresrätter med rimlig hyra 

Rätten till en bostad har i alla tider varit ett av arbetarrörelsens 
viktigaste krav. Att bo bra till en rimlig kostnad är en central del 
av välfärden. Det är dags att återuppliva idén om bostaden som en 
social rättighet. Att bygga hyresrätter med rimlig hyra i attraktiva 
lägen är även ett effektivt sätt att bryta bostadssegregationen. När 

Röda Röster nr 25 31 mars 2017

Stoppa Aurora 17 

Stoppa Aurora är en 
partipolitisk obunden kampanj 
för att kunna mobilisera största 
möjliga kraft bakom våra krav. 

Parollerna är 

• Stoppa krigsövningen Aurora 

• För att den bidrar till det 
försämrade säkerhetsläget 
kring Östersjön 

• För att den innebär ett 
närmande till 
kärnvapenalliansen Nato 

• För att freden bevaras 
genom diplomati, samarbete 
och samtal. 

Vi inbjuder alla till ett 
planeringsmöte i V-lokalen 
Sigtunagatan 11, ingång från 
gatan, tisdag den 18 april kl.
18:00. 

Staffan Ekbom 070-722 76 22 
ekbom.staffan@gmail.com 
Organisationen Nej till Nato 

I Stockholm pågår 
diskussioner om lämpliga 
arrangemang, bland annat 
planeras ett opinionsmöte på 
Sergels torg lördag den 9 
september kl.13:00. Dessutom 
planeras en fredsmarsch 14 
maj i Stockholm och Göteborg. 
Även en seminariehelg 
anordnas i Stockholm 2-3 
september.
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låginkomsttagare får möjlighet att efterfråga lägenheter i 
innerstan och i attraktiva förorter ökar deras frihet och 
livskvalitet. Det bidrar också till att öka mångfalden i våra 
medelklassghetton genom att befolkningen blir mindre homogen. 

Johan Norlin, V Liljeholmen-Hägersten 

Replik på Avskaffa den 
individuella lönesättningen 
RR nr 24 
Det är väldigt bra att principen om individuell lönesättning och 
hur den påverkar arbetsplatserna och lönerna för de anställda i 
offentlig sektor tas upp för bred diskussion i samhällsdebatten. 
Det krävs ett tryck inom de fackliga organisationerna för en 
sådan förändring, det är inget som vi kommer att lyckas driva 
igenom på egen hand. Det är väldigt bra att vänsterpartister driver 
frågorna i sina fackföreningar och på så sätt bidrar till att skapa en 
stark opinion. En mandatperiod är en begränsad tid och 
Vänsterpartiet har också ett begränsat mandat, därför måste vi 
prioritera vilka frågor vi ägnar tiden åt och jobba tillsammans med 
fackföreningsrörelsen för att kunna göra skillnad.

När det kommer till löner har jag valt att prioritera att komma 
tillrätta med de osakliga löneskillnaderna. Stadens 
lönekartläggningar visar att den viktigaste åtgärden för att minska 
osakliga löneskillnader är att lönen för yrkesgrupper som 
barnskötare och socialsekreterare ökar mer än för andra 
yrkesgrupper. Bland annat därför har vi satsat 70 miljoner kronor 
på att höja de lägsta lönerna, där barnskötare var en av de största 
grupperna och jag ser att det skulle finnas behov av att försöka 
förhandla fram fler riktade lönesatsningar i framtida 
budgetarbete.

Clara Lindblom, personalborggarråd (V) 

Socialism i praktiken 
Från var och en efter förmåga. Till var och en efter behov. 

Dessa ord är ofta använda, men aldrig slitna. När vi gör verklighet 
av socialismen och lever som vi lär, är det grundstommen och 
receptet för hur vi bäst agerar. 

Röda Röster nr 25 31 mars 2017

Medlemsmöte - 
Budgetförhandlingar 

Hur har 
budgetförhandlingarna med 
regeringen gått? Vilka segrar 
kan vi fira? Vad vill vi som vi 
inte fått igenom? 

Den 19 april sänder Jonas 
Sjöstedt och Ulla Andersson 
live till oss och andra 
partiföreningar om 
budgetförhandlingarna med 
regeringen. Under sändningen 
får vi också möjlighet att ställa 
frågor till Jonas och Ulla och 
efter sändningen diskuterar vi 
det vi hört. 

Mötet börjar kl. 18:30 och 
sändningen börjar kl. 19:00. Vi 
har inga övriga punkter på 
dagordningen utan det här blir 
ett mer informellt temamöte. 
Våra grannföreningar är också 
inbjudna till det här mötet. 

Plats: Midsommargården, T-
bana Telefonplan 

Tid: 18:30 - 20:30, onsdag 19 
april 

Arrangör: V Liljeholmen-
Hägersten
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Häromdagen fick jag ett brev från en facebookvän som länge 
hjälpt asylsökande hbtq-flyktingar. Hen behövde hjälp med att 
samla ihop ett visst belopp till ett specifikt ändamål för att hjälpa 
en familj.  Istället för att hen bad en och en av sina socialistiska 
vänner, tänkte jag att det skulle gå mycket snabbare att lägga upp 
en status på facebook och gemensamt med mitt nätverk samla 
ihop pengar till ändamålet. 

Sagt och gjort lade jag upp en status där jag bad mina vänner 
swisha pengar till mig så att jag kunde hjälpa familjen. 2 timmar 
senare hade jag mer än summan jag försökte samla ihop och förde 
över pengarna till ett konto som ser till att rätt personer nås av 
pengarna. 

Från var och en efter förmåga: Summorna som kom in varierade 
från 25 kronor till 500 kronor. Personerna som skänkte pengar 
skänkte utifrån sin egen plånboks tjocklek. 

"Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”, är en fras som 
också passar in i sammanhanget. När vi samlar och skramlar 
tillsammans, går det att göra nästan vad som helst. Det är därför 
jag tror på kollektivets kraft. 

När det gäller socialism i praktiken finns så många sätt att arbeta. 
Det kan handla om att gå hem till en influensasjuk kamrat med 
varm soppa, ställa upp som svensktalande på lokala språkcafén, 
passa barn åt ensamstående mödrar, hjälpa till att samla möbler, 
kläder eller vad som nu behövs till någon som behöver det för 
stunden. V- Kista har sitt soppkök ”barnbidraget” där 70 barn och 
mammor får soppa på månadens fattigaste dag. 

Vi kan alla göra något för att leva som vi lär. Det gäller bara att se 
behoven och våga försöka fylla dem. I Sverige finns den gamla 
otrevliga devisen ”Sköt dig själv och skit i andra”. Ibland känns 

Röda Röster nr 25 31 mars 2017

Medlemsmöte - 
Lokal demokrati 

Stadsdelsnämnderna infördes 
för att medborgarna skulle 
komma närmare de politiska 
beslutsfattarna och 
tjänstemännen och ge 
medborgarna bättre 
möjligheter att påverka. Men 
hur blev det? Vilka möjligheter 
har medborgarna att påverka? 
Vem beslutar om vad? 

Inledare: Nazem Tahvilzadeh, 
forskare på KTH, som forskat 
om lokal demokrati, 
stadsplanering, 
medborgardialoger och 
sociala rörelser i svenska 
storstäder. 

Carita Stenbacka-Tenezakis, 
Vänsterpartiets ledamot i 
Liljeholmens stadsdelsnämnd, 
berättar om hur arbetet med 
att utveckla lokal demokrati har 
fungerat i Liljeholmen. 

Plats: Midsommargården, T-
bana Telefonplan 

Tid: 18:30 - 20:30, tisdag 25 
april 

Arrangör: V Liljeholmen-
Hägersten
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det nästan som om människor tycker att det är läskigt att ta 
initiativ när det gäller andras verklighet. 

Människor som vågar ta solidariska beslut är människor jag 
beundrar. Folk som vågar ställa sig själva frågan; Vad kan jag göra 
för att göra vardagen för mina medmänniskor lite bättre? Har man 
det förhållningssättet med sig i vardagen, blir socialism i 
praktiken ett självklart sätt att leva.

Clara Bergman, V Kista 

Ledamot (V) rådet för mänskliga rättigheter 

Röda Röster nr 25 31 mars 2017

DEADLINE FÖR NÄSTA NUMMER ÄR 20 APRIL 

Engagerade 
medlemmar - hur då? 

Vill din förening få stöd i att 
utveckla 
medlemsengagemanget? Bjud 
in Sofia Stenfeldt att hålla en 
workshop med er. I 
workshopen analyserar vi 
faktorer som ökar och minskar 
engagemang och tar fram 
konkreta idéer för er förening. 
Om ni vill avslutar vi med att 
göra en handlingsplan. Sätt av 
3 timmar en kväll eller helg 
och boka in Sofia. Hon nås på 
0725-731112. Lämplig 
gruppstorlek är 5-20 personer. 
Och bjud gärna in några som 
inte är så engagerade i 
nuläget.  

Sofia Stenfeldt har jobbat med 
medlemsengagemang och 
opinionsbildning, både ideellt 
och som anställd, i 
ungdomsorganisationer, 
fackförbund, kulturföreningar 
och Hyresgästföreningen. Hon 
har stor kunskap om 
engagemangets drivkrafter 
och är en skicklig 
processledare.  


