
Brottsbekämpning är ingen 
quick-fix 
Terrordådet i Stockholm och ökningen av det dödliga våldet i 
storstäderna är händelser som kan göra att fler och fler känner 
sig mer otrygga. Trygghet, brottsbekämpning och polisens 
resurser har under en lång tid varit en högst aktuell politisk 
fråga. Det finns ingen snabb och enkel lösning på hur samhället 
kan minska brottslighet och för att hindra terrorbrott att ske.

För att minska det dödliga våldet så måste gängkriminaliteten 
punktmarkeras, vi måste få bort alla illegala vapnen som 
cirkulerar. Att vapnen har ersatt knytnävsslaget är en av 
anledningarna till att skjutningarna har ökat. För att förhindra 
terrordåd behövs det kunskap om våldsbejakande extremism, 
samtliga kommuner i Sverige behöver en handlingsplan och den 
nationella samordnarens uppdrag behöver genomsyra även det 
kommunala ansvaret. Polisen behöver arbetsro och en god 
arbetsmiljö och inte klåfingriga riksdagspolitiker som tror sig 
vara organisationsexperter inom statlig förvaltning.
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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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Vänsterpartiet vill se en mer närvarande polis. Alla har rätt till 
stöd och hjälp om man drabbas av brott, oavsett var man bor. Det 
är en rättvisefråga. Det är också därför som klassklyftorna måste 
minska, för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det 
finns bara ett parti som varje dag kämpar för att minska klyftorna 
i samhället och det är Vänsterpartiet. Det är därför som vi vill 
höja skatten för rika och samtidigt sänka skatten för pensionärer 
och ger gratis medicin till barn.

Brottsbekämpning är ingen quick-fix. Det är ett långsiktigt och 
gediget arbete som börjar i förskolan och sen aldrig får sluta. Det 
är ett ansvar från kommunal till riksnivå, då vi riksdagsledamöter 
kan lagstifta och kriminalisera, men det går inte att kriminalisera 
bort brottslighet. Brottslighet kan bara förebyggas med sociala 
insatser, utbildning, arbete, bostad och framtidstro. Det är den 
politiken Vänsterpartiet varje dag kämpar för.

Linda Snecker, rättspolitisk talesperson (V) 

Förorten är inte kriminell 
Vi behöver förutsättningar för att kunna utföra ett långsiktigt 
arbete med våra unga i förorterna.

I Skärholmen har vi bland annat utökat sociala insatsgruppen, 
som nu omfattar både unga och unga vuxna, som ett sätt att 
punktmarkera de unga som står långt ifrån samhället och hjälpa 
dem att hitta en väg framåt. Vi har också ökat kontaktytan 
gentemot myndigheter genom att satsa på medborgarvärdar i 
Vårberg och skulle, om budget fanns, skicka medborgarvärdar till 
fler platser. Vi har ungdomsråd, och arbetar för ungas 
organisering. Staden har också öppnat Jobbtorg unga, som gör ett 
stort arbete i att nå unga i området och lyckas bra.

Men våra satsningar ger inte omedelbar effekt, och 
dödsskjutningarna fortsätter. Tryggheten är en fråga som inte helt 
enkel att greppa tag i. Det är allt från känslan av otrygghet till 
social otrygghet och till den våldscirkel som finns i kriminella 
kretsar. Arbetet mot känslan av otrygghet handlar om allas rätt till 
samhället. Där måste vi dels jobba i skolorna med att skapa 
respekt för medmänniskor, men också bygga en stad som är 
tillgänglig för alla, en demokratisk stad där vi också känner att vi 
har en del av makten och har samma rättigheter, oavsett var du 
bor eller vilken ålder du har.

Våldscirkeln. Här behöver vi hjälp. Vi har inget alternativ för unga 
män som är på väg åt fel håll när de mörka krafterna har mer att 
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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



erbjuda. De krafterna erbjuder en gemenskap, de erbjuder ett jobb 
och de håller fast de unga med hjälp av drogerna. Vi måste kunna 
erbjuda mer som samhälle, genom att låta unga förverkliga sig själva. 
Skapa olika vägar så att det finns så få hinder som möjligt för att 
välja ett bra liv. Man ska få fler chanser i livet och man ska ha rätt till 
ett bra jobb med schyssta villkor. Att säkra den sociala tryggheten, få 
bort de ekonomiska och sociala skillnaderna i samhället, är vårt 
botemedel mot de kriminella gängen.

Vi behöver en närvarande polis, som får bort de tungt kriminella, så 
att vi kan ändra fokus hos de unga som håller på att fastna i 
kriminalitet. Vi behöver en polis som har vårt förtroende så att vi 
kan känna att det är VI mot de kriminella, de som tjänar pengar på 
våra barn och unga. För att nå dit behöver polisen inte bara vara fler, 
de behöver ha ett annat sätt att interagera med oss i förorten. Det är 
inte förorten som är kriminell, det är de kriminella som utnyttjar 
våra barn, och polisen har misslyckats med att skilja på de två 
sakerna.

Vi behöver ett rättsväsende som är hårt mot dem som faktiskt 
skadar våra unga. De som skadar ska inte tillbaka ut på gatan utan 
att ha gått igenom någon form av rehabilitering. Rättsväsendet är 
vårt verktyg för att bryta sönder de kriminella grupperna, men då 
krävs att det skapas förtroende för att det verkligen kan fungera.

Vi behöver få bort vapnen från gatan. Dels genom hårdare 
gränskontroller, vi kan inte ha ett okontrollerat inflöde av vapen. 
Dels genom vapenamnesti. De åtgärderna måste sättas i verket så 
fort som möjligt.

Det är alltså inte en sak som ska åtgärdas, det är flera. Och om vi vill 
vända på utvecklingen så måste insatserna koordineras, kanske 
genom en nationell handlingsplan, men då med djup lokal förankring 
och demokrati.

Lorena Delgado, V  Skärholmen 

Arbetarklassen drabbas 
dubbelt 
I höstas organiserade jag en liten samtalscirkel för några av de 
främlingsfientliga gubbar jag ständigt träffar i Högdalens centrum. 
Jag lärde mig då att en politisk fråga alltid stod i centrum för deras 
intresse, kriminaliteten, som för dem blev det ständiga beviset för 
att invandrare och flyktingar inte bör släppas in i Sverige.  Alltid 
kunde de ta fram något tidningsklipp som visade på att det minsann 
var invandrare som var de skyldiga. Var det inte just i dessa förorter 
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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 29 
maj. Deadline är 20 maj.  

Samtliga illustrationer är 
gjorda av Ella Johansson och 
Johan Norlin.  

Av skribenterna är två kvinnor 
och fyra män. 



med många invandrare som människor sköts till döds, bilar brändes 
och stenar kastades på blåljuspersonal? Lag och ordning är en  fråga 
som uppenbart gynnat en blåbrun höger och som vänstern haft 
svårt att hantera. Varför har det blivit så?

Lag och ordning har traditionellt förknippats med den överhet och 
politiska höger som upprätthållit klassamhället. När den krävt fler 
poliser och hårdare straff har vänstern därför alltid med rätta sagt 
nej. Ökad repression är inte lösningen på de problem som är en 
följd av klassamhällets orättvisor.  Hos vänstern finns en självklar 
solidaritet med dom där nere, med dom som hamnat i missbruk 
och kriminalitet. Jag håller med, men denna solidaritet får inte bli 
totalt kravlös och missriktad. Vi har alla ett personligt ansvar och 
får inte reducera människor till hjälplösa offer. Arbetarrörelsen har 
historiskt sett alltid ställt krav på sina medlemmar. Toleransen mot 
kriminella beteenden har varit låg.

Solidariteten med dessa ungdomar visar vi inte genom överseende 
och snällhet utan genom att kraftfullt och snabbt ingripa så att de 
inte går ner sig än mer och fastnar i missbruk och en allt allvarligare 
kriminalitet. Låt mig på denna punkt citera en invandrad kamrat, 
Ignacio Sosa da Costa: ”Jag har en lång personlig historia av 
klasskamp, kommer från arbetarklassen, växte upp i slummen och 
började jobba när jag var 9 år. Jag vet mycket väl att det är sant att 
kriminaliteten är ett resultat av klassamhället och att det behövs 
politiska och sociala förändringar. Men … det är inte mindre sant 
att de kriminella tar ifrån arbetarklassen deras rättigheter! Att de 
som drabbas av kriminaliteten är främst arbetarna och de fattigaste 
i samhället!!! Den kriminella mentaliteten är det mest extrema 
uttrycket av den kapitalistiska mentaliteten!”

Det är arbetarklassen som drabbas dubbelt av denna kriminalitet, 
genom att det är deras bilar som bränns och deras ungdomar som 
riskerar att fastna i kriminalitet och droger. I den situation som vi 
befinner oss i är det därför helt rätt att kräva fler poliser i dessa 
förorter och strängare lagar mot vapeninnehav. Invånarna i dessa 
drabbade förorter vet att vi bekämpar klassamhället, men de vill 
också veta att vi här och nu har konkreta förslag som kan bryta den 
negativa utvecklingen. De vill se fler patrullerande poliser och de 
vill se snabba ingripanden mot de ligister som fått alldeles för stort 
svängrum. De vill se insatser mot de svarta pengar som ofta är en 
grund för kriminaliteten. Vi i vänstern måste ha en politik som står 
på två ben. Vi bör inte låta de blåbruna skära pipor i vassen på 
denna fråga. Lag och ordning måste kunna upprätthållas utan att 
spåra ur i en repression som drabbar de mest utsatta. Just nu ser vi 
tyvärr exempel på detta senare efter terrordådet i Stockholm.

Per Sundgren, V Vantör 
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Månadens citat 

"Läget är akut för att det finns 
ett hundratal, mestadels unga 
män, som utför brott och 
skjuter ihjäl varandra, och det 
måste stoppas här och nu." 

//Linda Snecker, Aftonbladet 
170316 
-------------------------------------------- 

"Kriminalitet tillsammans med 
lag och ordning har blivit de 
frågor som mer än andra göder 
främlingsfientliga högerkrafter. 
För detta har vänstern ett stort 
ansvar. Vänstern har helt enkelt 
lämnat walk over i denna för 
folkopinionen allt viktigare 
fråga." 

//Per Sundgren & Staffan 
Norberg, Aftonbladet 170309 
-------------------------------------------- 

"Vi behöver bli bättre på att 
hantera verkliga 
samhällsproblem. Förekomsten 
av otrygghet, kriminalitet och 
social utsatthet göder 
populism." 

//Martin Marmgren, polis, 
Aftonbladet 170211



Replik på V satsar på tillgänglig 
kollektivtrafik RR nr 25 
 Två gånger har Distriktsårskonferensen tagit ställning för att 
driva kravet på Nolltaxa i kollektivtrafiken. 2015 antogs min 
motion med detta krav med acklamation trots DS avslagsyrkande. 
På Dåken 2017 antogs kravet igen. Denna gång efter bifall från 
DS. Motionen  sa att vi redan nu skulle börja kampanja för 
Nolltaxa med sikte på valet 2018. Tyvärr har DS trots att det gått 
ett och ett halvt år sen beslutet, inte utfört något kampanjande 
över huvud taget i denna fråga! Inga flygblad, inga affischer, inga 
torgmöten, inga debattartiklar. Kort sagt, DS struntade i det 
enhälliga beslutet från 2015!

Det som dock skett är att en arbetsgrupp för Nolltaxa tagit fram 
sju stycken finansieringsalternativ. Det är självklart värdefullt att 
ha kunskap i finansieringsfrågan. Men vårt krav på Nolltaxa ska 
inte vara avhängigt av att vi har räknat ut finansieringen till sista 
kronan. Vi måste kunna skilja på den politiska agitationen på 
gator och torg, och det efterkommande parlamentariska arbetet.

Huvudalternativet är, som arbetsgruppen påpekar, att höja 
landstingsskatten med 1:25 för att få Nolltaxa. I agitationen ska vi 
förstås framhålla att en överväldigande majoritet tjänar på 
skattefinansierad kollektivtrafik. En siffra som nämns är att alla 
under 40.000 i månadslön är vinnare på denna lösning!

Försök med Nolltaxa genomförs nu på en rad orter i landet. Och 
det är självklart att det även i går i Stockholm. Då länets alla 
kommuner är berörda av villkoren för kollektivtrafiken, kan man 
knappast tänka sig en bättre fråga att agitera för. Varje 
partiförening i länet kan utforma Nolltaxekravet utifrån sina 
lokala förutsättningar; andelen kollektivresenärer, andelen 
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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 

Dag och datum : Lördag 29 
april 

Tid : 12.00 

Plats : Sigtunagatan 11 

Info om evenemang : RÖD 
LÖRDAG med aktionsdag inför 
1 maj. Vi samlas klockan 12 i 
lokalen och läser och 
diskuterar flygbladens innehåll 
för att sedan gå ut i grupper till 
olika platser som har mycket 
folk i rörelse. 

Kontaktperson/personer för 
evenemang : Niklas Lindgren, 
niklas.pcbh@gmail.com 

Arrangör : Vänsterpartiet Birka 
Vasa
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biltrafikanter osv.

Vad vinner vi Landstingsvalet 2018 på?  Ja knappast på ett 
försiktigt krav på lägre SL-taxa för ungdomar och äldre under 
lågtrafik. Jag tror inte att vi ens vinner valet på skandalerna kring 
NKS. Men vi har en hel ungdomsgeneration att vinna på det raka 
och radikala kravet Nolltaxa Nu! Och den utåtriktade agitationen 
måste börja i dag!

Lars-Erik Backman, V Birka-Vasa 

Varken vinster eller 
homeopati 
I Sverige har vi en hälso- sjukvårdslag som ställer tuffa krav på 
vilken vård vi vill ha. Bärande är att vård ska bedrivas utifrån 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är inte formulerat utifrån 
att favorisera vissa aktörer eller klassisk skolmedicin. Det är i 
grunden en fråga om att skydda patienter från oseriösa aktörer 
och verkningslösa behandlingar. För vänsterpartiets del måste det 
vara en självklarhet att sluta upp bakom grundfundamentet i 
hälso- sjukvårdslagen då det ofta är redan svikna patienter utan 
starka ekonomiska resurser som hamnar i händerna på 
vårdaktörer som inte bedriver evidensbaserad sjukvård.

Svensk sjukvård brottas idag med stora problem. Vårdplatsbrist 
på akutsjukhus samt valfrihetssystem i primärvården omöjliggör 
helhetstänkande och ett gott bemötande av de som har komplexa 
problem. Kropp och själ kan omöjligen avverkas i ett möte med 
sin distriktsläkare på under 20 minuter. Här har vänsterpartiet en 
mycket viktig roll att spela i att lägga förslag för att förstärka och 
förbättra sjukvården i alla led.

En större debatt har blossat upp efter att Vänsterpartiet i SLL 
intagit en enligt mig problematisk inställning till Vidarkliniken. I 
rädsla att förlora väljarstöd i Järnaområdet och en oro över att vi 
kommer svika kvinnor som fått stor hjälp genom Vidarkliniken 
har Vänsterpartiet i SLL uttalat sig om att söka nytt avtal med 
Vidarkliniken om vi är med och vinner valet 2018. 

Vidarkliniken bedriver sjukvård av huvudsakligen 
alternativmedicinsk karaktär som under 20 år verkat med olika 
undantagsregler. Bland annat har kliniken tills nyligen haft 
tillåtelse att sälja och handha naturläkemedel utan någon som 
helst vetenskapligt stöd. Men nu börjar verkligheten komma 
ikapp och fler (även den borgerliga alliansen i SLL) har insett att 
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1 maj-workshop 

Välkommen på 1 maj-
workshop på Kafé Marx! Vi 
tillhandahåller tyger, penslar, 
färg, plakat och maskiner som 
kan behövas.  

 DATUM: lördag 29 april och 
söndag 30 april. 

 TID: 11.00-18.00. 

 PLATS: Kafé 
Marx, Kungsgatan 84. 

FACEBOOKEVENEMANG.  

Sillfrukost  

 DATUM: måndag 1 april 

 TID: kl 10.00. 

PLATS: Midsommargården 

Arrangör:V Älvsjö-Hägersten 

Brunch 

 DATUM: måndag 1 april 

 TID: kl 10.30 

PLATS: Svartågatan 16 

Arrangör:V Hammarby-
Skarpnäck 

Första maj-firande 

Vänsterpartiet och Ung Vänster 
i Storstockholm arrangerar 
tillsammans med Vänsterns 
studentförbund som vanligt 
Sveriges största 1 maj-firande. 

 DATUM: måndag den 1 maj. 

 TID & PLATS: Samling 
Medborgarplatsen kl. 12, 
avmarsch kl. 13, avslutning 
Kungsträdgården 13.30. 

https://www.facebook.com/events/399480610421319/
https://www.facebook.com/events/399480610421319/


det inte går att ha sämre och annorlunda krav på en vårdaktör 
jämfört med andra. Landstingets granskning har visat på stora 
brister i journalföring och uppföljning av sina patienter. 
Internationell forskning över alternativmedicinska metoder har 
entydigt visat på dess uteblivna effekter. 

Vidarkliniken har sin grund i antroposofisk medicin. Det rör sig 
om idéer som vi idag vet är fullständigt inkompatibla med 
etablerad vetenskap. Man använder sig till exempel i stor 
utsträckning av homeopatisk utspädning av läkemedel. Det andra 
som är viktigt att ha i åtanke är att det är välkänt att 
antroposoferna också mörkar många av de mer obskyra 
aspekterna av de trosföreställningar som ligger bakom 
verksamheten - som exempelvis att, och varför, man avstår från 
att vaccinera sina barn. Enligt Rudolf Steiners lära är 
barnsjukdomarna positiva för individens andliga utveckling på 
lång sikt - man föds starkare efter nästa reinkarnation. I 
offentligheten hävdar företrädare för Vidarkliniken gärna att man 
inte alls avråder från vaccinationer, utan att man "informerar och 
inte tar ställning". Verkligheten är förstås en annan, vilket många 
kan vittna om. Det faktiska vaccinationsupptaget i Järnatrakten 
(som ligger långt under flockimmunitet) är också ett tydligt 
tecken på detta. Ett avtal med en sådan klinik blir ett 
sanktionerade av detta synsätt oavsett vilken typ av vård 
landstinget skulle välja att ”köpa”.

Ett argument som framförs bygger på att vården på Vidarkliniken 
i huvudsak ges till kvinnor som har dåliga erfarenheter av den 
övriga sjukvården. Det är snarare ett betydligt större svek mot 
dessa kvinnor om Vänsterpartiets uppfattning är att vi ska ha 
lägre vetenskapliga krav på kvinnors cancerrehabilitering än vi har 
på andra vårdgivare. Likaså hävdas att Vidarkliniken åtgärdat alla 
de brister som olika instanser slagit ner på och att kliniken har 

Röda Röster nr 26 28 april 2017

Du ska ta ledningen 
och  makten 

SDag och datum : Tisdag 9 
maj 

Tid : Fika från 18. Mötet startar 
18.30 

Plats : Sigtunagatan 11 

Info om evenemang : "Du ska 
ta ledningen och makten". 

Jörn Svensson (V), f.d. 
riksdagsman, 
partistyrelseledamot och 
representant i EU. Med sin 
bok: Du skall ta ledningen och 
makten, skisseras vårt 
demokratiska marxist - 
socialistiska alternativ dess 
organisering och 
uppbyggnad, politiskt, 
ekonomiskt maktmässigt och 
socialt. Missa inte detta tillfälle! 
Välkomna!  

(ev) Kontaktperson/personer 
för evenemang : birka-
vasa@vansterpartiet.se 

Arrangör : Vänsterpartiet Birka 
Vasa. 

Bostadspolitik 

Medlemsmöte om 
bostadspolitik med Nooshi 
Dadgostar.  

 DATUM: måndag 15 april 

 TID: 17.30-20.30 

PLATS: Midsommargården, 
Telefonplan 3, Hägersten 

Arrangör:V Älvsjö-Hägersten 
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moderniserats. Ändå är det så att det varje år dyker upp nya 
konstigheter och tveksamheter i denna kliniks verksamhet som 
gör allt för att inte behöva underordna sig det regelverk som 
omfattar all annan sjukvård. Stödet för Vidarkliniken bärs vidare 
genom berättelser som cirkulerar och olika människors personliga 
upplevelser och erfarenheter av vården och miljön där. Men 
personliga anekdoter och berättelser är inte tillräckliga 
fundament för att vila ett vårduppdrag på. Det är därför vi har 
forskning och vetenskap för att verkligen kunna förstå om vi gör 
rätt saker och vad som faktiskt hjälper.

Frågan är egentligen större än att handla enbart om Vidarkliniken. 
Det handlar i grunden om vänsterpartiets syn på 
alternativmedicin och patientsäkerhet. Om en vårdverksamhet 
som bedrivs av ett riskkapitalbolag hade ägnat sig åt 
behandlingsmetoder och vårdinsatser utan vetenskaplig grund 
hade Vänsterpartiet varit först med att kräva att inte skattemedel 
ska gå till detta. Vi ska vara lika tydliga när det handlar om att 
skattemedel inte ska gå till ovetenskaplig vård, även när aktören i 
fråga på ytan kan te sig harmonisk och nytänkande. Annars är vi 
inte trovärdiga.

Jonas Lindberg, ledamot i landstingsfullmäktige SLL och 
Specialistsjuksköterska 

Ett anspråkslöst förslag 
Elaka tungor hävdar att Vänsterns pojkar tar för stort utrymme.  
Oj, vad jag själv då skulle ha syndat! Men med många ord blir allt 
tydligare. Är inte det logiskt? Röda Röster tillåter inlägg om högst 
2000 tecken!  I senaste RR var tre av fyra pojkars inlägg 2300 till 
4900 tecken. Tack vare de två längsta påminns  jag att fascister 
och sverigedemokrater är rysliga gossar.  Alla flickor höll sej kring 
2000 tecken med info och argument i spridda frågor. Jag föreslår 
att redaktionen med erfarenhet av senaste RR fastställer 
pojkarnas rätt till 4000 tecken. I sej en kompromiss för att fler 
pojkar ska få utrymme!  Flickornas rätt kunde reduceras till 1500 
tecken. De diskuterar ju mest dagsaktuella frågor, och vem vet hur 
länge dessa är aktuella med den glöd V kämpar att lösa dem, och 
alltså  göra dem inaktuella  innan nästa  Röda Röster dimper ner i 
mejlboxen.

Karl-Gustav Köhler, V Rinkeby-Tensta

Röda Röster nr 26 28 april 2017

En skola för alla 

Dag och datum : Måndag 22 
maj 

Tid : Fika från 18. Mötet startar 
18.30 

Plats : Sigtunagatan 11 

Info om evenemang : "En skola 
för alla! Kvartssamtal med 
(v) Stockholms 
utbildningspolitiska 
talesperson Freddy Grip" 

Kom för att samtala med 
Freddy Grip, Stockholms 
utbildningspolitiska 
talesperson för Vänsterpartiet. 
Freddy kommer under mötet 
berätta om Vänsterpartiets 
utbildningspolitik och hur (v) är 
med och driver på övriga 
partier, påverkar och förändrar 
skolpolitiken inom den 
politiska majoriteten i 
Stockholm Stad. Efter 
inledning av Freddy så 
fortsätter kvällen med tid till 
frågor och diskussion kring 
skolfrågor, en möjlighet att 
tänka ihop kring hur vi skapar 
en fungerande skola för alla 

(ev) Kontaktperson/personer 
för evenemang : birka-
vasa@vansterpartiet.se 

Arrangör : Vänsterpartiet Birka 
Vasa

DEADLINE FÖR NÄSTA NUMMER ÄR 20 MAJ 
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