
Lärdomar från franska valet 
1: främja kulturaktivismen 
Mélenchon blev inte president men han fick Frankrike på fötter. 
Rörelsen som han företräder gjorde en spektakulär mobilisering 
under valrörelsen. Det program han gick till val på fick nästan 20 
procent av rösterna. En historisk ökning och nästan dubbelt så 
många röster som valet 2012. Vad beror framgången på? Hur 
lyckades han mobilisera aktivister? Och inte minst, hur kan 
Vänsterpartiet dra lärdom och få svenska väljare på fötter till 
nästa års val?

 

Att göra varje tal till ett tillfälle för bildning 

Mélenchon talar inte, han bjuder på ”politisk bildning”. 
Samtalen väver in Den gemensamma framtidens 
valplattformsförslag med fördjupande perspektiv om historiska, 
ekonomiska, jämställdhets-, ekologiska och kulturella frågor och 
försöker förklara hur allt hänger ihop. Mélenchon förklarar de 
mest komplexa frågor så att alla förstår. Hans pedagogiska tal är 
en av de största styrkorna hos denna filosofilärare. Tal som gör 
att människor blir klokare av dem och som svarar på vår 
inneboende törst efter livslångt lärande. Bildning är en fin 
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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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tradition inom Vänsterpartiet. En lärdom ur franska valet är att 
bildning inte bör begränsas till interna partiföreningars kurser och 
studiecirklar. Vi ska vara partiet som gör människor klokare och 
som ger djupare förståelse för hur vårt samhälle faktiskt fungerar. 
Genom att visa på de historiska och ekonomiska rötterna till 
ojämlikheten, ojämställdheten och klassamhället kan vi visa att 
den högerextremistiska diskursen om invandrarna är ett 
bedrägeri.

 

Att främja kulturaktivismen 

Konst och kultur är universella språk. De når människor över 
gränser och förutfattade meningar. Folkrörelsen Det Okuvade 
Frankrike har förstått det. Kulturarbetarna och kulturaktivisterna 
fick utrymme och spelade en oerhört viktig roll i Mélenchons 
valkampanj. Hur? Genom att den kampanjansvarige efterlyste 
kreativitet och nyskapande bland själva rörelsens deltagare. Bland 
annat utlystes tävlingar som ledde fram till rörelsens nuvarande 
logga, den grekiska bokstaven "φ" som symboliserar filosofin och 
kärleken till kunskap. Hemsidan melenshack.fr – som ibland 
parodierar med humor, filmaffischer och tv-serier – är ett annat 
exempel på kulturaktivisternas bidrag, inflytande och kraft. I 
stället för att toppstyra uppifrån hur kampanjen skulle se ut gavs 
det frikort till kulturaktivisterna att använda sin fantasi och 
kreativitet. Eller med den kampanjansvariges egna ord: 
"Instruktionen är att det finns inga instruktioner eller regler". Låt 
oss inspireras av kulturaktivismen inför valkampanjen 2018 så kan 
vi liksom Det Okuvande Frankrike känna ett mycket större 
engagemang i vår rörelse. Jag vill att Stockholms invånare ska 
längta efter vår kampanj och undra: vad ska Vänsterpartiet hitta 
på härnäst för fiffigt och roligt sätt att kommunicera sin politik?

 

Konst är ett universellt språk

I ingen annan valkampanj i dagens Frankrike har 
kulturaktivisternas kreativitet och konstnärliga skapande spelat 
en så stor roll som i Det Okuvade Frankrikes kampanj. Genom att 
främja varje aktivists kreativitet och konstnärliga frihet har 
populärkultur och ungdomskultur gått samman som viktiga 
budbärare för rörelsens sociala, ekologiska och jämställda politik. 
Populärkultur och ungdomskultur har blivit viktiga pelare i 
valkampanjen.
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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

https://melenshack.fr/


I ett forum för dataspelsnördar föddes idén om dataspelet »Fiscal 
Kombat« där man samlar pengar från kända figurer som gömmer 
pengar utomlands. Unga artister har skrivit hårdrockslåtar och spelat 
in YouTube-klipp med Mélenchons politiska budskap som 
”Chanchon om Mélenchon”. Andra kulturarbetare som YouTubern 
Khaled Freak mixar hans tal till hiphop med undertext och det har 
blivit kult. Bland annat refrängen "Problemet, det är inte 
invandrarna. Problemet är de som späker sig (med pengar)" som 
blivit omöjlig att glömma. En kommer sällan ihåg en politikers tal, 
men en låt fastnar. På samma sätt når vi ut genom låtar från Cats 
And Dinosaurs som spelade på Vänsterpartiets förstamajfirande i 
Stockholm. När de sjunger "Jobba mindre, dansa mer... organisera 
mer", när Strula med Siri sjunger "Vänd på frustrationen", Seluah 
Alsaati med "Min kropp är min". Eller genom konst som Christer 
Themptanders humor och samtidskritik. Så får vi en djupare 
förståelse för komplexa politiska frågor.

Inför det franska parlamentsvalet som sker i juni har 
kulturaktivisterna tagit fram en ny kampanj: ta #Superkrafter. Den 
är inspirerad av serieteckningar där kandidaternas superhjältar har 
ritade kroppar med φ-bokstaven på bröstet och ett par meningar 
som sammanfattar med humor vilka superkrafter varje enskild 
kandidat från Det Okuvade Frankrike har. Ophélie Tricot, vars 
superkraft sägs vara att hon "Tar bort otryggheten på 
arbetsmarknaden" och "Avskaffar patriarkatet". Kandidaten Gérard 
Dahan följs med meningen "Han tar hit kulturen i ljusets hastighet". 
Eloise Bajous karaktär följs med meningen "Hon kämpar för 
oberoende medier och mot censur". Vi inom Vänsterpartiet kan 
uppmuntra och ge mycket mer plats åt ungdomars kultur som t.ex. 
HipHop, dataspel och serieteckningar. Samtidigt som vi är kritiska 
mot de kommersiella krafterna som vanligtvis vill tjäna pengar på 
dessa kulturformer. Kultur är ett universellt språk och vi skulle vinna 
på att bredda de kreativa krafterna och låta dem forma en 
valkampanj med brett tilltal. Vi skulle kunna tala ett språk som alla 
förstår oavsett hur bra en behärskar det svenska språket.

Juliana Gristelli (V) kulturpolitisk talesperson för Vänsterpartiet 
i Stockholm stad och aktivist i La France Insoumise 

Den demokratiska 
ägandeformen är en styrka  
Ljuders Nickelsilverfabrik i Hovmantorp ägs och styrs demokratiskt 
av de anställda sedan 1980. Detta är inget märkvärdigt säger de som 
arbetar på fabriken. Vi gör vårt jobb. Men de har fel, detta är något 
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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 22 
juni. Deadline är 16 juni.  

Illustrationen till Lärdomar från 
det franska valet del 1: 
Kulturaktivism är gjord av 
signaturen TintinCastro, 
melenschack.fr 

 Illustrationen till En socialistisk 
ekonomi för vår tid är gjord av 
Bitte Andersson. Fotot av Theo 
Bodin är taget av Johan Norlin.  

Av skribenterna är tre kvinnor 
och tre män. 

http://melenschack.fr
http://melenschack.fr


synnerligen märkvärdigt i dagens Sverige. Mitt i den mest 
konkurrensutsatta delen av vårt näringsliv går det för de anställda 
att äga och demokratiskt driva en högkvalificerad metallindustri 
som levererar finmekaniska produkter till sjukvård och bilindustri. 
Många andra företag på orten har lagts ned, men Ljuders finns kvar 
och utvecklas hela tiden. Kan det rent av vara så att den 
demokratiska ägandeformen, i detta fall ett aktiebolag där de 
anställda äger lika mycket och alla har en röst, är en förklaring till 
att Ljuders lyckats så bra som företag?

Jag tror det. Många fler företag och verksamheter skulle 
framgångsrikt kunna drivas och ägas demokratiskt av de arbetande. 
Men mot detta sätt att driva företag har det funnits och finns ett 
stort motstånd. Under början av 1900-talet fanns en hel del 
produktionskooperativ, men den fackliga rörelsen övergav tidigt 
tanken på att de anställda själva skulle kunna vara både ägare och 
anställda. Då blev ju rollerna otydliga. Den kooperativa rörelsen 
byggdes upp kring ett konsument- och inte ett 
producentperspektiv. Denna skeptiska inställning till producerande 
kooperativ håller förhoppningsvis på att förändras idag.

Sedan finns också, märkligt kan det tyckas, ett ganska stort 
motstånd bland de anställda själva att ta över eller starta företag. 
Har vi verkligen den ekonomiska och affärsmässiga kompetensen? 
Och om det vore möjligt varför ser vi inga andra företag som drivs 
på detta sätt? Javisst är det lätt att hamna i sådana tankebanor. Det 
gjorde också många anställda på Ljuders när de erbjöds att ta över 
fabriken 1979. Det krävdes en process med diskussioner och 
övertalning av ett antal övertygade eldsjälar för att det skulle bli 
möjligt, men till slut fick man med sig så gott som alla anställda. 
Idag ångrar ingen att man tog över, även om företaget gått igenom 
kriser och tvingats skära ned. Nu nyinvesterar och nyanställer man.

Många forskare och ekonomer har hävdat att ett sådant här företag 
inte är möjligt för att det inte passar in i den kapitalistiska 
omgivningen, för att de anställda saknar långsiktigt tänkande och 
kunskap om ekonomi och entreprenörskap. Den forskning som 
sedan länge bedrivits av professorn vid Linnéuniversitetet Lars 
Lindkvist visar dock att detta är helt fel. Den demokratiska 
ägandeformen har tvärtom varit en styrka. Styrelsemötena är 
visserligen fler, men de anställda stimuleras på ett helt annat sätt 
när de har verkligt inflytande och tar ett större ansvar. Dessutom 
kan byråkratin minskas genom de anställdas självstyre, när särskilda 
kontrollörer inte längre behövs. Och slutligen, men inte minst, 
upplever de anställda en större meningsfullhet och glädje i arbetet.

Förutom det mentala motstånd som kan finnas bland anställda 
finns också hindret att det kan krävas betydande kapital för att ta 
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Månadens citat 

"Fackföreningsrörelsen är den 
viktigaste demokratiska 
rörelsen som finns. Jag ser 
fackföreningsrörelsen som det 
sista hoppet i världen." 

//Tomas Bolme, f d ordförande 
för Teaterförbundet 

"If you really want to change 
the world, don't smash 
McDonald's. Go in there and 
organize a union - now that 
would change the world." 

//Billy Bragg 

"Strejkrätten. En 
grundläggande fri- och 
rättighet för anställda i Sverige, 
sprungen ur en lång kamp av 
arbetarrörelsen. Ständigt 
attackerad från borgerligt håll. 
Hatad av Svenskt Näringsliv. 
Och nu hotad på riktigt, under 
en socialdemokratisk 
regering." 

//Jenny Bengtsson, ETC 170527 

"Den här regeringen gör 
många lagförslag för att stärka 
den svenska modellen, och då 
kan det faktiskt handla om 
inskränkningar i konflikträtten 
för att den svenska modellen 
ska fungera fullt ut, och jag är 
beredd att göra det." 

//Ylva Johansson, GP 170523



över ett industriföretag. Inom vård, omsorg och kultur är det 
betydligt lättare och där växer allt fler kooperativt drivna företag 
fram. De anställda på Ljuders hade turen att erbjudas möjligheten 
att ta över av den tidigare ägaren. De klarade också att själva 
finansiera övertagandet. Detta kan nog få räkna med idag. Här 
kan samhället göra en insats genom att använda de 
pensionsfonder vi alla varit med om att bygga upp och ge 
fördelaktiga lån. Även de fackliga organisationerna borde kunna 
avsätta medel för att på detta sätt behålla och skapa nya arbeten 
för sina medlemmar.

Ljuders Nickelsilverfabrik är som jag ser det ett lysande exempel 
på att det går att driva företag jämlikt och demokratiskt. Därför 
fick Ljuders 2015 års Jämlikhetspris på 100 000 kronor.

Per Sundgren, V Vantör  samt Ordförande för och 
initiativtagare till Jämlikhetsfonden 

En socialistisk ekonomi för 
vår tid 
Något som är otroligt inspirerande i dessa dagar är att se hur 
rörelserna kring politiker som Jeremy Corbyn i England och Jean-
Luc Melenchon i Frankrike växer med hundratusentals 
engagerade aktivister som vill se en förändring i samhället. Både i 
förhållande till de reaktionära krafterna och de politiker som vill 
upprätthålla den rådande ordningen håller alternativ på att växa 
fram där statliga investeringar är en del av de ekonomiska 
programmen.

Arbetslösheten tog fart i Sverige liksom resten av världen efter 
finanskrisen 2008 och ligger idag på 7 procent trots en historiskt 
låg ränta och att krediterna som skjutit i höjden. Sverige har en 
förhållandevis låg statsskuld jämfört med de flesta länder i OECD 
men svenska privatpersoner är de mest skuldsatta i världen. Bland 
utrikes födda är det drygt 30 procent som står utanför 
arbetsmarknaden medan det bland inrikes födda är omkring 4 
procent. Något radikalt måste göras. Regeringen har 
uppenbarligen misslyckats i sin jobbpolitik och vi inom vänstern 
kan aldrig acceptera en anpassning till en borgerlig politik med 
förslag som leder till lönedumpning, försämrade arbetsvillkor, 
ökade klyftor och segregation. Det finns andra vägar att gå.

Både keynesianismen och den marxistiska ekonomiska teorin 
brukar dyka upp på tapeten i och med ekonomiska kriser. Så även 
nu. I Sverige liksom i både England och Frankrike finns behov av 
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Antirasistisk 
workshop med 
Black Coffee 

Araia Sebhatu grundare av 
Black coffee Sweden håller en 
workshop om rasism och 
rasistiska strukturer. Araia 
arbetar genom workshops där 
deltagarna själva får processa 
frågeställningar och diskutera 
olikhet och delaktighet. 

Plats: Midsommargården, T-
bana Telefonplan 

Tid: 1a juni, 18:30. Fika från 
18:00 

VÅRAVSLUTNING 
med Vänsterpartiet 
Skärholmen 

Den 3:e juni kl 16.30 ses vi för 
att äta gott och umgås! 

Med lite tur är det fint väder, 
då kan vi vara vid Sätrabadet 
och grilla!  

Först tänker vi oss att du som 
är ny medlem får en liten kort 
genomgång om vilka vi är, 
samt lite informationsmaterial. 

Därefter är det KNYTIS(!) för 
alla! 

Laga någonting gott och ta 
med det, skriv gärna vad du 
planerar att baka/laga, så vi 
inte bara får efterrätt :) (Tänk 
också på att vi följer 
Vänsterpartiets alkoholpolicy, 
som du hittar här: http://
www.vansterpartiet.se/
assets/Alkoholpolicy-1.pdf)  
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upprustning och utbyggnad av infrastruktur, skola, vägar och 
järnväg och inte minst nya bostäder - områden där Vänsterpartiet 
redan vill satsa, men behövs det ännu rejälare krafttag? Är det 
primära problemet idag en minskad efterfrågan a la Keynes 
teorier eller måste vi också dyka djupare och agera gentemot 
faktumet att vi hamnar i dessa återkommande ekonomiska kriser 
från början och börja diskutera frågan angående förstatligande av 
storföretag och banker på allvar?

Monika Roll, V Hässelby-Vällingby och Socialistiska 
Nätverket 

Vill du delta i diskussionen? Kom till seminariet om 
socialistisk ekonomi på Solidaritetshuset  13e juni. Se 
kalendariet för mer information.  
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Identitetspolitik 
och hedersförtryck  

Vänsterpartiet Vita Bergen 
inbjuder till: 

Öppet medlemsmöte 
2017-06-08 kl. 18.00 till 20.30 

Plats: Hälsans Hus, Fjällgatan 
23 B, Mellanrummet 

Från klockan 18.00 serveras 
matiga mackor. För att vi ska 
kunna beställa tillräckligt med 
mackor är det bra om du via 
mail till 
sodermalm@vansterpartiet.se 
meddelar om du kommer att 
delta. 

Mötesstart 18.30 

Tema: Identitetspolitik och 
hedersförtryck; Amineh 
Kakabaveh 

Amineh är riksdagsledamot (v), 
författare till boken Amineh - 
inte större än en Kalasjnikov: 
från Peshmerga till 
riksdagsledamot. Hon är även 
grundare till föreningen Varken 
hora eller kuvad (VHEK), en 
feministisk och antirasistisk 
rörelse som är opolitisk och 
religiöst obunden. 2016 utsågs 
hon till årets svensk.  

Varmt välkomna önskar 
styrelsen Vänsterpartiet Vita 
Bergen. 

 FACEBOOKEVENEMANG

https://m.facebook.com/events/1869799163343797??ti=ia
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Öppna alla stängda 
vårdplatser! 
Theo Bodin är läkare och forskare inom arbetsmiljöfrågor samt 
ledamot (v) landstingsfullmäktige och medlem i Vänsterpartiet 
Västra Södermalm. 

Varför är den här manifestationen viktig? 

Frågan om att öppna alla stängda vårdplatser är en av de viktigaste 
frågorna. Vårdpersonalen har en usel arbetsmiljö och bränner ut 
sig. De kämpar för att ge patienterna bra vård och så finns det 
inte ens några vårdplatser att lägga in dem på. Jag upplevde det 
här när jag jobbade som AT-läkare för flera år sedan och det är 
ännu värre nu. Det finns ingen tid för eftertanke eller att försöka 
utveckla systemet. För personalen handlar det bara om att försöka 
hålla näsan över vattenytan. Det skapar stora slitningar både inom 
personalgruppen och på individnivå. Man vill ge så bra vård som 
möjligt, trots de orimliga förutsättningarna. Det är en livsfarlig 
cocktail och många har gått in i väggen. 

Vänsterpartiet i landstinget anser att det skulle vara möjligt att 
öppna alla vårdplatser som i dagsläget är stängda. Men då måste 
landstinget kunna erbjuda bra arbetsvillkor och bra löner. Det är 
viktigt att sända en signal till patienter och personal att vi tänker 
satsa på detta. 

Den borgerliga majoriteten plöjer ner hur mycket pengar som 
helst i ny teknik och nya byggnader, men den löpande 
verksamheten fungerar inte. Man låter verksamheten förfalla och 
det kommer att bli jättedyrt att ta sig ur situationen. 

Kan sex timmars arbetsdag vara ett sätt för landstinget 
att bli en mer attraktiv arbetsgivare? 

Absolut. Man har gjort försök med arbetstidsförkortning, bland 
annat vid Huddinge Sjukhus. De utvärderingar som har gjorts av 
försök med sex timmars arbetsdag visar på väldigt positiva 
erfarenheter: personalen mår bättre och trivs bättre med sina 
arbetsuppgifter. 

Vänsterpartiet vill utöka försöken med sex timmars arbetsdag på 
nationell nivå. Tanken är att alla kommuner ska genomföra försök 
och sedan utvärdera dem. I Stockholms läns landsting driver 
Vänsterpartiet på för att starta fler försök med 
arbetstidsförkortning. På sikt kan sex timmars arbetsdag vara 
lösningen för att kunna rekrytera personal till landstingsdriven 
vård. 

Röda Röster nr 27 31 maj 2017

Sommarfest med 
Birka-Vasa

Datum: lördag den 10 juni

Tid: Kl 17.00

Plats: Sigtunagatan 11

Nu är det snart dags för att 
tillsammans fira Vänsterpartiet 
Birka Vasas traditionsenliga 
sommarfest!

Vi kommer att festa loss på 
hemlagad buffé till 
självkostnadspris, vill man 
inmundiga annat än alkoholfri 
dryck medtages sådan på 
egen hand. Det kommer även 
att finnas bra politiska böcker 
till försäljning. 

Så boka in lördag den 10 
juni från klockan 17.00. Vi 
kommer att hålla till vid 
partilokalen på Sigtunagatan 
11.

Respektive partners, barn och/
eller kamrater från andra 
partiföreningar är naturligtvis 
också välkomna

Anmälan om deltagande sker 
till birka-vasa@vansterpartiet 
eller 0736-575610 (sekreterare 
Martin Hansson) senast 7/6 - 
så att vi vet hur mycket mat 
som ska lagas!

Varmt Välkomna!
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Hur borde ersättningssystemet ändras? 

Vänsterpartiet vill ha mer ersättning per listad patient och mindre 
besöksersättning. Vi vill också att sjukvården ska utjämna 
skillnader i hälsa. Det innebär att man måste satsa mer resurser i 
områden som är socialt utsatta och därmed mindre resurser till 
socioekonomiskt starkare grupper. Det handlar om att uppfylla 
Hälso- och sjukvårdslagen. Den som har störst behov ska få 
företräde till sjukvården. 

Dagens ersättningssystem är baserat på produktion. Det innebär 
att många vårdgivare tänjer på sanningen och till och med utför 
större ingrepp än nödvändigt för att maximera ersättningen. 
Systemet är korrupt. 

Vilka samarbeten krävs för att vända utvecklingen? 

Det krävs mobilisering. Problemet är att det bara är gamlingar 
och en liten del av befolkningen som behöver sjukvård. Det är 
svårt att bygga en folkrörelse på 10% svårt sjuka människor som 
inte orkar ta sig hit en dag som denna. Det hänger mycket på 
anhörigas engagemang. 

Det är inte alls samma tryck i den här frågan som till exempel i 
skolfrågan. Man hör mer om privatiseringar inom skolan i 
debatten än om sjukvården. 

Vi får hoppas på vårdpersonalen, för de är många. Bland de 
vanligaste yrkena i Sverige är undersköterska, sjuksköterska och 
läkare. Därutöver är det många som har en partner som jobbar 
inom vården och tillsammans med dem går det kanske att bygga 
en folkrörelse. 

Nätverket Öppna alla stängda vårdplatser manifesterar utanför 
varje landstingsfullmäktige och försöker få så många som möjligt 

Röda Röster nr 27 31 maj 2017

Röd lördag och 
sommaravslutning 

Lördagen den 10 juni är det 
dags för den sista röda 
lördagen före sommaren. Vad 
passar då bättre än att 
kombinera flygbladsutdelning 
med en sommaravslutning? 

Vi träffas vid 
Midsommarkransens 
tunnelbanestation, uppgång 
höger, mot Svandammsvägen, 
klockan 12.00. Vi delar ut 
flygblad, bjuder på kaffe och 
pratar politik med 
kransenborna. 

Därefter sammanstrålar vi med 
grannföreningen Älvsjö-
Hägersten på Junikullen (strax 
bakom biografen Tellus) 
klockan 14.30, för picknick 
och grillning i gröngräset. 
Föreningen bjuder på korv 
med bröd. Fler detaljer 
kommer i en separat inbjudan. 

Vill du vara med? Anmäl dig 
gärna via Zetkin eller maila till 
liljeholmen-
hagersten@vansterpartiet.se. 
Ange om du vill vara med på 
båda eller ena aktiviteten. 
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att komma hit. Deras krav är att öppna alla vårdplatser och det är 
helt rätt. Kampen fortsätter!

Theo Bodin intervjuades av Johan Norlin, V Liljeholmen-
Hägersten 

Uppgradera allmännyttan nu! 
På 50-talet stod framtiden högt i kurs i Sverige. Samhället höll 
bokstavligen på att lägga en stabil grund för att bygga in Trygghet 
och Framtidstro. Man satsade på Allmännyttan, det som är bra för 
alla – berikar också alla. Unga familjer från landsbygden bröt upp 
och flyttade in i de nybyggda förorterna runt storstäder. Jag var 11 
månader när vi flyttade in i nybyggda lamellhus i Bandhagen. Det 
var allmännyttiga Familjebostäder som i tidens anda byggt för 
framtidens boende: stort ljusinsläpp, delvis genom innerdörrar av 
träram och glas som släppte igenom dagsljuset mellan rummen - 
och plats för kylskåp, frys och skafferi. Fortfarande idag finns de 
stora stenmanglarna bevarade i tvättstugorna. De är så värdefulla 
rent historiskt och nostalgiskt att även de privata fastighetsägare 
som köpt upp en del av allmännyttan, inte har en tanke på att 
göra sig av med dem.

När mor och far flyttade till Stockholm hade far fått nytt jobb. 
Han hade tidigare arbetat hos stadsträdgårdsmästarna i Malmö 
och Linköping bl.a. I och med Folkparkernas storsatsning på 
rekreationsområden i hela landet, anställdes far som 
trädgårdsarkitekt och senare planeringschef. Den nya tidens 
stadsbo skulle få närhet till rekreation på fritiden i form av vackra 
parker att ströva i och scener för uppträdanden. Naturen och 
kulturen skulle vara till för alla, i alla åldrar.

Jag vet inte om jag kan sätta fingret på vad det är som har hänt här 
sedan dess. Näringslivets toppar gråter ut som skadeskjutna höns 
och målar upp stora katastrofer (dramatiska prisfall, byggkrasch 
m.m.) som hotar om de inte får fortsätta härja fritt både i 
välfärden och i det gemensamma. Med den avsaknad av 
samhällsplanering de senaste regeringarna infört släpptes 
marknaden helt i bygg- och fastighetsbranschens händer. Dessa 
drivs av egenintresset att hålla värdet av ekonomiska tillgångar 
uppe i önskvärd nivå. Inte rimliga hyror.

Detta står i direkt konflikt med unga vuxnas behov av egen 
bostad just när man ska börja sin resa mot vuxenlivet. Jobb, 
studier och ansvar. Nuvarande regering har aviserat en rad 
åtgärder för att komma tillrätta med marknadens för samhället 

Röda Röster nr 27 31 maj 2017

Omställningsplan för 
Stockholmsregionen 

För dig som vill vara med och 
utforma Vänsterns rättvisa och 
radikala omställningspolitik i 
Stockholmsregionen. Vänsterp
artiet Storstockholm kommer 
att uppdatera och utveckla vår 
regionala omställningsplan för 
Stockholmsregionen. Den 
antogs av distriktsstyrelsen 
våren 2014 och användes i 
valrörelsen. Den har också varit 
ett underlag för lokalpolitiskt 
arbete och utbildningar. Inför 
valrörelsen behöver den 
uppdateras och utvecklas. 
Utmaningen har inte blivit 
mindre men vi har lärt oss en 
hel del. Vi vill gärna ha med 
dig i detta arbete. Vårt mål är 
att presentera ett färdigt 
förslag till Distriktsstyrelsen i 
början av 2018. På temadagen 
kommer vi att diskutera 
övergripande utgångspunkter, 
spåna idéer och lägga upp en 
arbetsplan. En stor del av 
arbetet kommer att ske i små 
temagrupper som fördjupar 
sig i olika sakfrågor/delar av 
planen. 

Vi ordnar veg. förtäring och 
fika under dagen. Som 
förberedelse vill vi gärna att du 
läser omställningsplanen för 
Stockholmsregionen från 
2014.  

 DATUM: Söndag 11 juni  

 TID: kl 11.00-17.00  

 PLATS: Kafé Marx, 
Kungsgatan 84 

 ANMÄLAN: senast 1 juni till 
tv@tvennstrom.se.
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negativa spiral av ökade bygg- och bostadskostnader. De privata 
fastighetsbolagen har länge kunnat ägna sig åt att trissa upp priser 
och vänta med att bygga på tilldelad mark just för att få ut så 
mycket vinst som möjligt till det egna företaget. Det är klart att 
de stretar emot. Men jag är tacksam att regeringen gör något för 
så här vill vi inte ha det.

Här ute i Vantör där allmännyttan byggt upp våra stadsdelar 
(Bandhagen, Högdalen, Rågsved, Hagsätra och delar av Stureby), 
har principen om ”balans” mellan hyresrätter och bostadsrätter 
rått sedan de olyckliga ombildningarna började. Men nu börjar jag 
tröttna. När de privata bostadsbolagen önskar bygga fler 
bostadsrätter så hävdar de att det behövs för att jämvikt ska råda 
mellan de båda boendeformerna.

Det får vara nog nu! Vantör har nått sin brytpunkt. Nu vänder jag 
blicken mot Danderyd, Djursholm, Lidingö m.fl. Jag hörde en 
siffra om antal nybyggda hyreslägenheter i Danderyd: 0 st!!! Hur 
länge ska de och liknande välbeställda kranskommuner få slippa ta 
sitt ansvar? Hur är det möjligt att de kan glida undan denna fråga 
över huvud taget?

Lena Rydblom, ordförande Vänsterpartiet Vantör

Replik på tre inlägg om 
brottsbekämpning i RR nr 
26 
Livsstilsbrottslighet uppstår inte bara ur tomma intet. Det är ett 
val man gör, man vill inte delta i uppbyggnaden av det 
demokratiska samhället. Här måste hela samhället gå samman och 
slå mot pengarna, droghandeln och mot tystnadskulturen. 
Människorna måste få tillit och förtroende till polis och andra 
myndigheter.  Detta gynnar arbetarklassen och deras barn.

Vår hållning till brottslighet och kriminalitet är inte 
Vänsterpartiets starka sida, skatteflykt undantaget. Ingen av 
debattörerna i Röda Röster nr 26 tar upp:

• Vilken roll högeralliansens privatiseringar och avregleringar  
spelar för kriminalitetens utbredning med kriminella som går in 
och tar över företag, startar egna företag eller går in som delägare 
i företag inom vår gemensamma välfärd. 

Röda Röster nr 27 31 maj 2017

Socialistisk 
ekonomisk politik 

Dag och datum : tisdag 13 juni 

Tid : 18.30-20.30 

Plats : Solidaritetshuset, 
Tegelviksgatan 40  

Allt fler från vänsterhåll 
förespråkar mer frikostiga 
statliga investeringar i linje 
med den ekonomiska politik 
som företräds av bland annat 
Jeremy Corbyn i England och 
Jean-Luc Melenchon i 
Frankrike. Vilka möjligheter 
och risker finns för denna 
politik? Vad har Keynes 
respektive Marx att bidra med i 
det moderna samtalet om 
samhällsekonomin? 

Monika Roll som är aktiv i 
Vänsterpartiet har på senaste 
tiden fördjupat sig i 
samhällsekonomiska frågor 
med framför allt Marx som 
utgångspunkt. Hon kommer att 
inleda en diskussion utifrån 
Sveriges ekonomiska och 
politiska situation idag. Hur 
skulle en vänsterekonomisk 
politik för att möta behovet av 
bostäder, full sysselsättning, en 
grön omställning och ett mer 
jämlikt samhälle kunna se ut? 
Hur skulle ett statligt 
investeringsprogram kunna 
genomföras och sätta press på 
nuvarande ekonomiska 
system? Hur mycket har 
egentligen reparerats sedan 
finanskrisen 2008 och hur 
påverkar dess kölvatten den 
ekonomiska situationen idag?



Det är ett sätt att tvätta pengar vita från brottslig verksamhet på 
skattebetalarnas bekostnad.

• Ingen tar upp tystnadskulturens psykologiska och mentala 
påverkan. Hur ska vi kunna stoppa skjutningar och 
gängkriminalitet om vi inte vågar tala? Grunden är att det måste 
finnas en tillit och ett förtroende till polis och andra myndigheter 
för att kunna göra något åt detta.

• Ingen tar upp att parallella lagar och regler byggs upp i våra 
förorter. Där kriminella ostört kan härja och hota med 
maffialiknande metoder.

Ingen tar upp polisens arbetssätt. Deras insatser ska ske på platser 
och tider då flest brott begås.

Är vänstern inte relevant? Har vi inget alternativ för unga på väg 
åt fel håll? som Lorena Delgado Varas skriver i Röda Röster nr 26. 
Varför har vi svikit arbetarklassen och deras barn ute i förorterna? 
Varför låter vi de kriminella ta över områden och bränna bilar och 
göra stora vinster på droghandeln? Varför låter vi tystnadskulturen 
frodas ute i förorterna?

Bengt Sundell, V Liljeholmen - Hägersten

Röda Röster nr 27 31 maj 2017

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 

Engagerade 
medlemmar - hur då? 

Vill din förening få stöd i att 
utveckla medlems-
engagemanget? Bjud in Sofia 
Stenfeldt att hålla en workshop 
med er. Vi analyserar 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. 
Sofia Stenfeldt har jobbat med 
medlemsengagemang och 
opinionsbildning, både ideellt 
och som anställd, i ungdoms-
organisationer, fackförbund, 
kulturföreningar och HGF. Hon 
har stor kunskap om engage-
mangets drivkrafter och är en 
skicklig processledare. 

DEADLINE FÖR NÄSTA NUMMER ÄR 16 JUNI
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