
Replik på Schysstare debatt 
efterlyses RR nr 28 
I senaste utgåvan av Röda Röster beskriver Lena Rydblom (LR) 
sista repskapsmötet den 30e maj. Repskapet valde då att välja 
åtta av de nio kandidaterna till valberedning för 
kommunfullmäktige-listan som valkommittén föreslagit men 
valde att med bred majoritet ersätta en av de föreslagna 
kandidaterna. Valet föregicks av, som LR skriver, att medlemmar 
av repskapet valt att frångå en ofta påtalad princip och pläderat 
emot en kandidat. Som närvarande och delaktig väljer jag att 
svara på några av de påståenden som LR gör.

De personangrepp som LR kallar det bestod bland annat av 
beskrivning av kandidatens tidigare agerande som 
förtroendevald. Det går naturligtvis att se på det ur olika 
perspektiv men att påstå att det var personangrepp stämmer 
helt enkelt inte.

LR skriver även att det är en gammal konflikt som ”har florerat 
på sociala medier men nu också trängt in i 
repskapsförsamlingen”. Men det är väl ändå i de demokratiska 
forumen som repskapet samt i Röda Röster de här frågorna ska 
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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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behandlas? Hur kan man få det till något negativt att föra en 
öppen diskussion i interna frågor i just interna forum?

Vidare påstår LR att det är tydande på ”total brist på respekt” och 
”oförmåga att bemöta argument” att tala emot en kandidat i 
pläderingen. Detta för att personen i fråga blivit nominerad av en 
annan förening. Detta anser jag vara ganska anmärkningsvärt då 
det i slutändan är de valda ombuden i repskapet som ska fatta 
beslutet oavsett vilka som nominerat kandidaterna.

LR har fel i många av sina påståenden, anser jag. Jag väljer att inte 
svara längre på de insinuationer hon gör om repskapsombudens 
bristande respekt för människor från andra kulturer. Det är en 
tråkig argumentation och valet hade självklart ingenting med 
detta att göra! Men kärnan i det hela, som LR inte anför, är just 
avvikandet från den ickestadgade praxisen att inte plädera mot 
någon. Det ”brottet” begick vi. Men som jag sade på 
repskapsmötet så torde det vara en demokratisk rättighet att lyfta 
kritik mot en förtroendevald som ombuden saknar förtroende för. 
Att inte ha den rätten vore heller inte i enlighet med socialismens 
principer.

Niklas Lindgren, Birka Vasa 

Slutreplik på  Schysstare 
debatt efterlyses RR nr 28 
Tack, Niklas Lindgren (NL) för din replik på mitt inlägg. Jag vill 
verkligen att vi diskuterar det här internt, det är därför jag satte 
ord på min oro och jag vill att alla som berörs ska kunna se vad 
som verkligen sägs. Risken är annars att vi förstärker ensidiga 
missuppfattningar.

NL ifrågasätter mina ordval (personangrepp, total brist på respekt 
och oförmåga att bemöta argument). Det anförs att vissa 
medlemmars uttalande på mötet bara var en ”beskrivning av 
kandidatens tidigare agerande som förtroendevald”. Känner NL 
till något om ev. orsak till detta agerande? Har båda sidor hörts?

Kärnan i min kritik är att bara EN sida av en grupps problem 
ständigt upprepats. Och jämt när den aktuella personen INTE är 
närvarande. Respektlöst? Det är osmakligt i mina ögon. ”Det är 
inte ens fel om två träter” (It takes two to tango) säger ett 
gammalt ordspråk. En följdfråga kan vara: Är du bra på att se din 
del när du är i en konflikt?

Saknar inte också du den aktuella kandidatens version av 
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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



situationen för att kunna se klart? Är verkligheten sannare ju fler 
som upprepar ena sidans förklaring? Naturligtvis anser jag att alla i 
en grupp är delaktiga i problem som uppstår i gruppen. Det är där 
man bör gräva om man söker en hållbar lösning.

Vi är många som reagerat på denna brist på – just det – respekt. 
Både när det gäller att baktala en icke närvarande person OCH att 
plädera negativt om varandra inför en församling.

Jag tror att repskapets ombud överrumplades av det obehagliga 
tonläget i debatten och tyvärr gick vi genom detta miste om en 
valberedningskandidat med sitt viktiga nätverk i en viktig ytterstads 
partiförening. Istället fick vi ytterligare en valberedare från innerstan 
– och ytterligare en från Birka Vasa dessutom, som nu har två 
ledamöter i valberedningen.

Det var bl.a. den lokala representationen som gjorde att 
valkommittén i sitt förslag ”sållade bort” flera goda kandidater i det 
här fallet.

Lena Rydblom, Vänsterpartiet Vantör

  

Slutreplik på  Schysstare 
debatt efterlyses RR nr 28 
Eva Sintring (ES) hävdar att det inte var förtal eller personangrepp, 
utan kritik och information – när några deltagare på repskapsmötet 
gick fram och pläderade negativt mot en av valkommitténs 
föreslagna kandidater (som dessutom inte var närvarande) till KF-
listans valberedning.

Poängen med mitt inlägg är just att bara ena sidan av en grupps 
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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. 

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 
augusti. Deadline är 20 
augusti.  

Illustrationerna till Replik på 
Schysstare debatt efterlyses är 
gjorda av Frida Lundin. Fotot 
som illustrerar Replik på 
Demokratisering - ett tv-debatt 
svärd är taget av Johan Norlin. 
Konstverket är skapat av Mika 
Liffner. Fotot till Stoppa 
skövlingen av Pålsundsstrand 
är taget av Jan Strömdahl. 
Illustrationen till Lärdomar från 
franska valet 2: politik för 
jämlikhet är gjord av Jonathan 
Wakeford. Fotot till dags att ta 
strid för  alliansfrihet är taget 
av Bernt Lindgren.  



samarbetsproblem upprepas i det oändliga. Varje gång samma 
berättelse basuneras ut frågar jag efter den andra sidans version.

Det här gällde en valberedning. Tyvärr gick vi här miste om ett 
viktigt nätverk i ett viktigt ytterstadsområde. Jag och många med 
mig beklagar detta, och då jag själv aldrig skulle ställa mig upp och 
baktala en icke närvarande kamrat så här så hoppas jag att vi i 
stockholmsdistriktet i fortsättningen skärper oss för en schysstare 
debattpolicy där vi, inför beslutande församlingar:

• undviker att plädera negativt mot kandidater; samt

• undviker att baktala icke närvarande kamrater.

• Det blir en hederligare debatt om vi kan enas om detta.

Lena Rydblom, Vänsterpartiet Vantör 

 

Jag är diktatorn 
Klassrummet är ingen demokrati. Det är en diktatur, och jag är 
diktatorn. Här råder inte full yttrandefrihet eller principen en 
skalle - en röst. Ni väljer inte mig och kan inte välja bort mig. Jag 
bestämmer vem som får och inte får vara här och vad ni ska göra 
och när.

Ungefär så brukade jag säga till mina elever när det var dags för 
demokratitemat i samhällskunskapen. Även om det är tillspetsat så 
ligger det sanning i det. Lärare har stor makt. Makt att bestämma 
vem som får yttra sig och när, vad som får yttras och hur. Över 
elevens trivsel där hen tillbringar större delen av sin vakna tid. Över 
elevens framtid.

Skolan ska fostra elever att bli aktiva deltagare i demokratin. ”Varje 
elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper om (…) demokratiska värderingar”, som det 
står i läroplanen. Hur kan skolan lära elever att bli demokrater om 
de inte får utöva sina demokratiska rättigheter i skolan? 
”Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer”, säger 
Skolverket. Eleverna ska delta i planering av undervisning och välja 
ämnen och teman, bland annat. Hur fungerar det i praktiken? 
Eleverna får kanske välja i vilken ordning ämnen avhandlas, kanske 
välja mellan olika examinationsformer. Kursinnehåll och vad 
eleverna förväntas lära sig är dock redan bestämt. Och hur ska de 
kunna göra ”medvetna etiska ställningstaganden” om något som de 
kan lite om?

För att kunna fatta välgrundade beslut krävs kunskap. Den ansvarar 
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Månadens citat 

"Jag jobbade förut för 
bemanningsföretag. Och en 
gång när vi var ute sa de 
fastanställda sopgubbarna till 
mig att alla som hoppar in i 
bilen ska ha samma lön. Jag 
blev helt tagen. Varför skulle 
de, som har en säker 
anställning, stå upp för mig? 
Sedan dess tror jag på 
kollektivet. På det viset kan 
även någon som jobbar på 
timmar strejka. Det är en för 
alla, alla för en." 

// Sopgubben Francisco Acosta, 
Arbetaren, 170712 

"Seko Stockholm försvarar 
den svenska modellen, där vi 
säljer arbetsfred i utbyte mot 
avtalade löner, villkor och 
rättigheter. På senare tid har vi 
dock fått flera exempel på hur 
systemet med offentlig 
upphandling utnyttjas av 
aggressiva arbetsgivare som 
sätter kortsiktiga vinstintressen 
framför respekten för 
anställdas villkor och trygghet. 
Alltför ofta vinner de bolag 
som lägger de billigaste 
anbuden – vilket driver fram en 
tendens till drastiska angrepp 
på löner och villkor. Dessa 
återkommande slag från 
arbetsgivarna underminerar 
modellen på ett uppenbart vis.” 

// KARIN ÅKERSTEN & GUNNAR 
WESTIN, ORDFÖRANDE SEKO 
STOCKHOLM OCH VICE 
ORDFÖRANDE SEKO 
STOCKHOLM, ETC 170711



läraren för att eleven får. Därför behöver samtalen vara djupare än 
att handla om examinationsformer, eller pizza till lunch på 
fredagar.

Jag tror att det viktigaste är att skapa ett verkligt demokratiskt 
samtal, där var och en får komma till tals och där vars och ens 
åsikt respekteras. Och att vad som diskuteras utgår från elevernas 
egna erfarenheter och vad de tycker är viktigt. Inte att eleverna 
ska bestämma allt eller få som de vill, utan att de haft en verklig 
chans att påverka. Det är så demokrati ska fungera.

Henric Axell, V Liljeholmen-Hägersten 

Replik på Demokratisering: 
ett tveeggat svärd RR nr 28 
Jag jobbar på ett arkitektkontor. Mina kollegor och jag har mellan 
tre och fem års universitetsutbildning. Vi tjänar bra. Men ändå är 
vi slavar. 

På samma sätt som på en fabrik är det någon annan som 
bestämmer arbetets syfte, vilka arbetsuppgifter jag ska utföra och 
hur överskottet ska fördelas. I Röda Röster nr 28 beskriver 
forskaren Nazem Tahvilzadeh hur fabriksledningen säkerställer 
mervärdesexploateringen genom att ge varje arbetare visst 
självbestämmande och personlig belöning. Det stämmer mycket 
väl in på min arbetsplats. 

Vi har individuell lönesättning som baseras på företagets ekonomi 
och varje anställds individuella prestation. Om chefen bedömer 
att det finns tillräckligt löneutrymme och medarbetaren har visat 
engagemang genom att utföra sina arbetsuppgifter effektivt och 
självständigt renderar det ett relativt stort lönepåslag. Att 
intressera sig för mjukare värden än att producera ritningar inom 
avtalad tid och budget premieras inte. 

Är det möjligt att öka demokratin på en sådan arbetsplats utan att 
gå ner sig i det postradikala träsk som Tahvilzadeh beskriver? 

Jag tror det. Vi har en fackklubb som samlar två ingenjörsförbund 
tillsammans med Sveriges Arkitekter. I alla tunga frågor 
fackklubben jobbar med blir behovet av kollektiv kamp tydligt. 
Det kan handla om att minska arbetsbelastningen, att vår rätt till 
kompenserande ledighet inte ska beskäras eller den ständigt 
återkommande kampen för att ta del av överskottet i form av 
löneökningar. 
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Nominera till 
utskott 

På distriktsstyrelsemötet 20-21 
maj 
beslutades vilka utskott som 
behövs under den kommande 
verksamhetsperioden. Vill du 
eller någon du känner vara 
aktiva i ett utskott?  
Skicka 
din nominering till storstockhol
m@vansterpartiet.se senast 1 
augusti. 
Ange namn, förening, 
kontaktuppgifter 
och motivering när 
du nominerar dig själv eller 
någon annan.  
Feministiska utskottet 

Utskottets uppgift är att stärka 
det feministiska arbetet i 
distriktet. Det handlar både 
om det internfeministiska 
arbetet så som att stärka de 
kvinnor som finns i 
föreningarna. Men självklart 
också om att utveckla politik 
genom studier och debatt 
samt arrangera utåtriktade 
aktiviteter under exempelvis 8 
mars.  
HBTQ-utskottet 

Utskottet ska bevaka de hbtq-
politiska frågorna i 
Stockholmsregionen och 
initiera aktiviteter, debatt och 
utspel om man finner det 
nödvändigt. Utskottet ska även 
ansvara för Vänsterpartiets 
deltagande på Internationella 
dagen mot homo-, bi- och 
transfobi (IDAHOT) och Pride-
festivalen 
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Det kanske inte behöver tilläggas att vår deltagandevurm inte 
initierats uppifrån utan växt fram genom självorganisering i den 
lokala fackklubben.

Johan Norlin, V Liljeholmen-Hägersten 

Slutreplik på 
Demokratisering: ett 
tveeggat svärd RR nr 28 
Johan Norlin har en bra poäng i sin replik till min artikel i Röda 
Röster nr 28. Facklig självorganisering och kollektiv kamp på 
arbetsplatsen är DEN viktiga faktorn för arbetsplatsens 
demokratisering, i industrin liksom på ett arkitektkontor, eller i 
bostadsområdet. Min poäng var denna: över tid växer det fram 
strategier för att hantera dessa strider, inte för att lösa konflikten, 
utan för att undvika den så att pengarna kan rulla in. Norlin ger 
själv exempel på detta. Arbetsgivaren kan tolerera facklig 
organisering och kanske till och med en fruktkorg i veckan. Men 
avviker den anställdes beteende från den vinstfrämjande logiken 
märks detta på lönekuvertet. De individuella förhandlingarna 
försvagar kollektivets förhandlingsförmåga till förmån för 
individuell konkurrens. 

Arkitektkåren är ett specialiserat mellanskikt och för 
arbetsgivaren mer ”värdefulla” än lågspecialiserad arbetskraft i 
t.ex. byggindustrin. Det är för arbetsgivaren viktigare att värna 
om dessa arbetare än andra vilket öppnar upp för potentiell 
demokratisering. Men hur demokratiskt kan ett arkitektkontor 
bli i en kapitalistisk marknadsekonomi? Självorganisering kommer 
inte tillåtas att tränga undan vinsterna, konkursen gör alla 

Röda Röster nr 29 31 juli 2017

Pride Stockholm 

Vänsterpartiet är stolta över att 
vara en del av rörelsen för 
hbtq-personers 
rättigheter. Under prideveckan 
hittar du oss i Pride park, Pride 
house och i lördagens 
Prideparad. Du hittar all 
information HÄR. 

 DATUM: 31 juli-6 augusti 

FACEBOOKEVENEMANG 

Hur vill du bidra till 
Pride i år? 

Arbetsgruppen är nu igång 
och vill ha med alla på tåget 
som vill vara med och bidra till 
partiets deltagande i årets 
festival. Gå i paraden med oss, 
måla naglar i pride park, ragga 
medlemmar, eller pyssla ihop 
banderoller och annat material 
inför arrangemanget. More is 
more, alla ska med, mer glitter 
åt folket! 
☞ Håll koll på vad som är på g 

i Facebook-eventet (attenda 
paraden redan idag och bjud 
in alla dina käraste vänner att 
följa med).  
☞ Vill du engagera dig? Kolla 

vilka uppgifter som vi behöver 
hjälp med och anmäl intresse 
här.  
☞ För att komma i kontakt 

med pridegruppen, maila 
storstockholm@vansterpartiet.
se

http://storstockholm.vansterpartiet.se/pride-2017/
https://www.facebook.com/events/1680686395561323/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1680686395561323/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
http://gantrack3.com/t/l/2417764/1_MTM0OTYzNDgxMTM=/
mailto:storstockholm@vansterpartiet.se
mailto:storstockholm@vansterpartiet.se
http://storstockholm.vansterpartiet.se/pride-2017/
https://www.facebook.com/events/1680686395561323/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1680686395561323/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
http://gantrack3.com/t/l/2417764/1_MTM0OTYzNDgxMTM=/
mailto:storstockholm@vansterpartiet.se
mailto:storstockholm@vansterpartiet.se


arbetslösa. Kanske leder den fackliga kampen till att Norlin & Co 
tröttnar och väljer att starta eget? Det nya företaget måste dock 
anpassa sig relativt snabbt till marknaden för att överleva. 
"Demokrati” som vi känner den är fast i kapitalismens maskineri, 
än så länge.

Nazem Tahvilzadeh, Forskare på Urbana och regionala 
studier KTH och medlem i V Hammarby-Skarpnäck 

Replik på Uppgradera 
allmännyttan nu! RR nr 27 
Jag har sedan jag blev bostadsborgarråd agerat för att Stockholms 
bostadsbolag ska ta sitt allmännyttiga ansvar. Det stämmer att vi 
har en annan lagstiftning nu än när allmännyttan byggdes upp 
under efterkrigstiden, en ny lagstiftning som vi i Vänsterpartiet 
som enda parti röstade mot. Men det är viktigt att vi ser att det 
fortfarande finns ett stort politiskt svängrum för vad vi kan 
åstadkomma. Vilken majoritet vi har spelar roll för hur 
allmännyttan agerar. Ta Stockholm som exempel. Borgarna hade 
skyhöga inkomstkrav för att få ett förstahandskontrakt, dom 
sålde bestånd till privata fastighetsägare och dom ombildade 
nästan 30 000 lägenheter samtidigt som byggtakten var rekordlåg.

Vi har satt stopp för ombildningarna, vi säljer inte en bostad, vi 
har sänkt inkomstkraven rejält och vi bygger som aldrig förr. Vi 
har också sett till att bolagen fördjupar hyresgästinflytandet, inte 
minst vid upprustning, där fler alternativ ska erbjudas hyresgästen.

Lena Rydblom skriver också om att det är dags att andra 
kommuner i Stockholm gör sitt. Jag håller helt med, och det är 
därför vi drev en kampanj för att alla ska bygga. Men vi kan tyvärr 
inte förlita oss på de rika villakommunernas goda vilja, och därför 
har vi ställt som krav att det införs tvingande regler för hur 
mycket varje kommun ska bygga. Rika kommuner ska inte kunna 
gömma sig bakom det kommunala självstyret, bostadsbristen är 
regional och bör hanteras på en regional nivå.

Mycket återstår att göra för att bostadspolitiken ska vridas åt rätt 
håll efter åratal av högerreformer. Rejäla statliga lån till alla som 
vill bygga hyresrätt, skattefria underhållsfonder, ett statligt 
byggbolag, nedtrappning av ränteavdraget för ägt boende. Ja, 
listan kan göras lång. Det visar hur viktigt det är att vi når ut med 
vår bostadspolitik i valrörelsen, att du Lena, jag själv och alla 
andra medlemmar som vill förändra bostadspolitiken från 
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Revolutionär Pride 

 Den 4e augusti är festen du 
inte vill missa! Då öser vi loss 
med kumbia mästarna, Kumbia 
Queers! och röjer loss till 
svängigast swing med Cats 
and Dinosaurs! 

Dja gör Dgeral och Nay-J!  

I revolutionär anda vill vi festa 
och dansa med er! Sjunga 
karaoke halva natten, lyssna på 
grymmaste musiken, å festa för 
att tillsammans dra in stålar till 
hbtq fångar och på samma 
gång skapa alternativ till 
kommers Pride! 

Vi längtar redan!! 

Festen börjar 18:00 och håller 
på till 03:00, 

100pix vid dörren! Värt! Ta 
med cash! 

Festliga drycker till rimliga 
priser kommer finnas! 

18 års gräns gäller. 

Revolutionära Pride är en 
festival som pågår från den 2-4 
augusti på cyklopen, kolla 
gärna in andra grejer som 
händer! Kolla även in detta 
event för uppdateringar. 
Peppen är oändlig! 

 Plats: Kulturhuset Cyklopen, 
Magelungsvägen 170

http://kumbiaqueers.com.ar/
http://kumbiaqueers.com.ar/
http://kumbiaqueers.com.ar/
http://kumbiaqueers.com.ar/


grunden är ute och möter väljarna.

Ann-Margarethe Livh, Bostads- och demokratiborgarråd 
(V) Stockholms stad 

Stoppa skövlingen av 
Pålsundsstrand 
Det började som en angelägen förbättring för cykeltrafiken mellan 
Pålsundsbron och Långholmsgatan respektive Reimersholmsbron 
för 17 miljoner kronor. Med tiden har det istället omvandlats till 
ett markförstärkningsprojekt med plast, stål och betong som 
kommer att förändra hela Pålsundsstrandens karaktär. För minst 
130 miljoner kronor!

Skönhetsrådet har dömt ut förslaget och är en lösning på spåret: 
”Det kan inte vara meningen att prioriteringen av cyklister ska 
innebära en nedprioritering av parkrummet runt Pålsundet. 
Istället måste detta innebära att ytorna för biltrafik får minskas 
till förmån för cykelpendlingsstråket.” Men trafiktekniker följer 
sin egen logik. Och då anpassar man sig till bilismen.

Det märkliga är nämligen att trafikplanerarna inte lyckats dra de 
logiska slutsatserna av sitt eget konstaterande att redan dagens 
fordons- gång- och cykeltrafik kräver markförstärkningsåtgärder. 
Är det de ganska få fotgängarna och cyklisterna som hotar 
markstabiliteten? Det är klart att det inte är. Bovarna är de många 
tunga fordonen.

Det finns många sätt att rädda Pålsundet genom att leda om 
biltrafiken eller att lätta på trycket. Innan beslut tas i 
Kommunfullmäktige måste sådana alternativ utredas och 
redovisas. Jag vill här kort beskriva två alternativ:

1. Trafiken på all befintlig gatumark från Pålsundsbron till 
Långholmsbron hastighetsbegränsas till 20 km/tim och tillåts för 
cyklar och bilar men på cyklisternas villkor. Det kräver inga nya 
vägbyggen och ett antal bilister kommer att välja andra vägar. Den 
fredade gångvägen blir kvar närmast stranden.

2. Biltrafiken från öster på Söder Mälarstrand leds upp 
Pålsundsbacken till Långholmsgatan där den kan svänga norrut 
mot Västerbron som idag men även söderut mot Hornstull och 
Liljeholmsbron. Detta underlättas av att ett nytt signalreglerat 
övergångsställe har anlagts vid den norrgående busshållplatsen.

På initiativ av Heleneborgs Båtklubb har det bildats en 

Röda Röster nr 29 31 juli 2017

Sommarvänstern 

För andra året i rad arrangeras 
Sommarvänstern. 
Sommarvänstern är ett 
sommarläger för medlemmar 
och vänner till Vänsterpartiet. I 
år hålls Sommarvänstern på 
Idrottsgården i Flen mellan 3 
augusti och 7 augusti. 

Missa inte att följa med på en 
sommar med politiska 
föredrag och intressanta 
diskussioner. 

Priset att delta är: 

400 kr låginkomsttagare, 
pensionärer, sjukskrivna och 
studenter 

800 kr övriga 

Barn deltar gratis 

Vill du komma förbi och bara 
vara med och bada och 
medverka på seminarier under 
en dag så är det helt gratis.  

Anmäl dig via länken: https://
docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdydnSdI31G23PoKI
HUHSfT0cHLabHTjJB4jJW5MH
xyfWuN3g/viewform

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdydnSdI31G23PoKIHUHSfT0cHLabHTjJB4jJW5MHxyfWuN3g%2Fviewform&h=ATOoJE3CzzSbIpPol9j6n2wUUbbvaCVl_gyAuWOL8H5mjRsJ_wFS4LimHb12nTyK6zq6a14yKYEwFOsltEWsMWcOrnfg9uNdnmKKQhq1AQbXlcb-J25T4obccJHQP8FT-vVVBvkD&s=1
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aktionsgrupp och ett upprop sprids på www.palsundet.com. 
SKRIV UNDER UPPROPET OCH SPRID!

Jan Strömdahl, V Västra Södermalm 

Vänsterpartiet måste synas 
bättre i vårdfrågan 
Nu i dagarna har Region Gotland (RG) kommit ut med en 
sammanställning över 2017 års Almedalsvecka.  Är det något av 
intresse för Vänsterpartiet? Analyserar partiledningen 
sammanställningen? RG skriver ”Almedalsveckan har fortsatt att 
utvecklas som världens största demokratiska mötesplats” och 
”Huvudarrangör är de åtta riksdagspartierna”. Det är svårt att tro 
detta när 43 procent av ”arrangörerna” är företag och 
intresseorganisationer. Medan partierna och politiska 
organisationer samlar 2,5 procent av arrangörerna. Största ämnet 
var ”hållbarhet” med 581 seminarier, Sedan kom ”vård och 
omsorg” med 400 seminarier. Totalt fanns det 4062 seminarier, på 
1894 arrangörer.

· Socialdemokraterna medverkade i 592 seminarier, nära 1/3 av 
samtliga seminarier. Deras största ämne var ”Vård och Omsorg.”

· Vänsterpartiet medverkade i 92 seminarier. Vårt största ämne 
var ”Partiets dag”

Hälften av riksdagspartierna hade ”Vård och Omsorg” som sitt 
största och främsta ämne.

Lite anmärkningsvärt var att Vänsterpartiet bara deltog i 4 
seminarier med vårdfrågor, nu när samtliga riksdagspartier mer 
eller mindre har deklarerat att de är vårdpartier.
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Studiecirkel  Marx 
Kapitalet 
Karl Marx: Kapitalet del 1 (Ny 
utgåva 2013) Arkiv förlag 

 Boken finns att köpa vid första 
mötet till reducerat pris. 
(Endast kontant). 

 150 i år sedan första utgåvan! 
I Kapitalet beskriver Karl Marx 
inte ett abstrakt kapitalistiskt 
samhälle, här utarbetar han de 
väsentliga teoretiska element 
som hjälper oss att begripa 
varje kapitalistiskt samhälle i 
sin nödvändiga utveckling. Vi 
studerar alltså Kapitalet för att 
öka vår kunskap om vårt eget 
samhälle. Att läsa Kapitalet är 
en intellektuell utmaning, men 
den lönar sig, som Marx 
påpekade i förordet till bokens 
franska utgåva: Det finns ingen 
kungsväg till kunskapen, och 
endast den, som inte skyr 
mödan att klättra upp för dess 
branta stigar, har utsikt att nå 
dess ljusa höjder.   

Denna kurs är för dig som har 
tid att lägga ner lite mer 
arbete; boken är på 800 sidor. 

Studieledare:   Werner 
Schmidt, professor i 
samtidshistoria, Södertörns 
högskola samt Eva-Lena 
Lundberg, CMS. 

 Anmälan obligatorisk:  Till 
storstockholm@vansterpartiet.
se, eller tel: 08-654 13 10 

 Start: Torsdag 31 augusti kl. 
18.00. Sedan torsdagar 14 ggr. 

Plats: Kafé Marx, Kungsgatan 
84, ög. 

mailto:storstockholm@vansterpartiet.se
mailto:storstockholm@vansterpartiet.se
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Vänsterpartiet måste kämpa för en jämställd och rättvis vård.  
Liksom kampen för en jämlik kollektivtrafik, en kollektivtrafik att 
lita på  och en jämlik stad. Vi kan inte acceptera att det skiljer fyra 
år i förväntad livslängd mellan män i Skärholmen och på 
Östermalm.

Bengt Sundell, V Liljeholmen-Hägersten 

Lyft klassperspektivet i den 
ekonomiska politiken! 
Vänstern skulle tjäna på att lyfta fram klassperspektivet mer inför 
nästa valrörelse. Att med konkreta och radikala förslag visa hur 
samhällets absoluta majoritet av löntagare varken som kollektiv 
eller som individer tjänar på den rådande åtstramningspolitiken 
och att det finns andra vägar att gå. Trots att regeringens 
prognoser för de kommande tre åren pekar på en årlig tillväxt på 
över 2 procent så ligger en arbetslöshetsiffra på över 6 procent 
kvar i beräkningarna. Även de offentliga finanserna väntas öka 
med 85 miljarder under samma period men trots det vill 
finansminister Magdalena Andersson varken utlova några 
reformer eller bryta med överskottsmålet i statsbudgeten.

I början av 1980-talet definierades en arbetslöshet på 3,5 procent 
som massarbetslöshet och i samma veva fick den nyliberala politik 
som prioriterar inflationsbekämpning före full sysselsättning 
fäste. Med de senaste 30 årens uppluckringar i arbetsrätten, 
nedskärningar och drastiskt minskande löneandel av BNP har vi 
nu lika stora inkomstskillnader som 1950. Framför allt är det den 
berömda rikaste procenten som dragit ifrån. Med minskade 
ersättningsnivåer har inkomstgapet mellan arbetslösa och 
sysselsatta ökat dramatiskt. Den fackliga organiseringsgraden har 
sjunkit från 85 procent år 2000 till 69 procent idag. Vi kan inte 
inte acceptera ett system som gör arbetarkollektivet splittrat, 
ökar klyftorna och normaliserar en hög arbetslöshet!

Det är inspirerande att se hur The anti-austerity movement 
samlade hundratusentals människor just för att protestera mot 
åtstramningen i Storbritannien för några veckor sedan. Precis som 
huvudtalaren och Labour-ledaren Jeremy Corbyn behöver vi 
utöver progressiva skattehöjningar verka för ett statligt 
lånefinansierat investeringsprogram för ökad sysselsättning! Inte 
bara som en kamp mot de rika i sig utan även som en kamp mot 
det system som upprätthåller deras ställning.

Monika Roll, V Hässelby-Vällingby 
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Kulturaktivism 

 DATUM: tisdag 29 augusti 

 TID: kl 18.00 

PLATS: mer info kommer 

ARRANGÖR: Vänsterpartiet 
Västra Södermalm  

Workshop om och med 
kulturaktivism. Juliana Gristelli 
och Ann-Mari Engel från 
kulturnämnden i Stockholm 
stad medverkar. Mer info 
kommer. 

Jonas Sjöstedt i 
Vasaparken 

Med ungefär ett år kvar till 
valet talar Jonas Sjöstedt i 
Vasaparken. Vänsterpartiet 
Birka-Vasa arrangerar 
traditionsenligt en kväll i 
Vasaparken med Jonas 
Sjöstedt och i år talar även 
Gunilla Roxby Cromvall. 
Programmet är under arbete 
men boka redan nu in 5 
september. 

 DATUM: 5 september 

 PLATS: Vasaparken 

Manifestation mot 
Aurora 17 

 DATUM: lördag 9 
september 

 TID: kl 13.00-16.00 

PLATS: Sergels torg 

ARRANGÖR: Nej till Nato  



Lärdomar från franska valet 
2: politik för jämlikhet 
I juni-numret av Röda Röster fick vi läsa en fängslande text av 
kamrat Juliana Gristelli. Den handlar om hur den franska 
vänsterrörelsen La France Insoumise (det okuvade Frankrike) 
gjorde bruk av kulturens kraft och aktivisternas 
uppfinningsrikedom under vårens presidentvalskampanj.

 Den kampanjen slutade inte i seger för vänsterns kandidat Jean-
Luc Mélenchon, som blev utslagen i första valomgången, men 
Mélenchon fick stöd av imponerande 19,58 procent (över sju 
miljoner röster). Detta är hoppingivande. En radikal 
vänsterkandidat som får så starkt stöd i ett land som vi har så 
mycket gemensamt med, på gott och ont. 

Ingen vågar väl ens drömma om ett valresultat i den 
storleksordningen för Vänsterpartiet. Kan vi i Vänsterpartiet lära 
något sakpolitiskt av Mélenchon och La France Insoumise? 
Något som kan bära oss till framgång. Att vi kan det när det gäller 
kampanjarbete och opinionsbildning har ju Juliana Gristelli redan 
visat. Jag menar att det finns mer att lära. Fem punkter framstår 
som särskilt centrala, och här kommer de första två.

1. Radikalitet i den ekonomiska politiken.  

Mélenchon drev förslaget om ett offentligt lånefinansierat 
investeringsprogram om 100 miljarder euro för att pressa tillbaka 
arbetslösheten, som är skyhög i Frankrike sedan årtionden 
tillbaka. Djärvt och radikalt. Detsamma kan tyvärr inte sägas om 
Vänsterpartiets hållning i den ekonomiska politiken. Vårt parti är 
alltsedan juni 2016 anslutet till en budgetpolitisk uppgörelse med 
Socialdemokraterna och borgarna. Den uppgörelsen innebär att 
statsbudgeten ska visa överskott över en konjunkturcykel 
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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 

Kulturfestival i 
Hässelby gård 

Dag och datum : Lördagen 
den 19 augusti 

Tid : Kl. 13-17 

Plats : Scenen på torget i 
Hässelby gård (Hässelby torg) 

Upplev förortens och hela 
världens kultur i Hässelby gård. 
Ung och ny hip-hop blandas 
med bl a afrikansk dans och 
pakistansk sång. Passa också 
på att träffa våra valda 
företrädare i riksdagen (Jens 
Holm), landstinget (Håkan 
Jörnehed) och i stadshuset 
(Anne-Marie Engel och Juliana 
Gristelli), samt såklart 
kamraterna i V Hässelby-
Vällingby. 

Mohibul Ezdani Khan, 070-425 
48 36 och 
wkhan3@hotmail.com 

mailto:leonardo@leonardo.st
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(överskottsmål) motsvarande 0,3 procent av BNP. Vidare sätter 
den en gräns för statsskulden vid 35 procent av BNP. Det är 
uteslutet för Vänsterpartiet att efterlikna Mélenchons offensiva 
politik mot massarbetslösheten så länge vi är anslutna till den 
budgetpolitiska uppgörelsen. Mélenchon skulle aldrig drömma 
om att föra samma ekonomiska politik som högerns kandidater 
Macron och Fillon. Vänsterpartiet borde inte ens drömma om att 
föra samma ekonomiska politik som Moderaterna och Centern, 
än mindre genomföra den i verkligheten. 

2. Radikalitet i jämlikhetspolitiken. 

På jämlikhetsområdet för vårt parti redan idag en politik som i 
mångt och mycket är radikal och ligger rätt i tiden. Jag tänker bl a 
på det utmärkta förslaget att införa en progressiv 
förmögenhetsskatt. Vi skulle dock behöva fler förslag som går i 
den riktningen, och ännu radikalare sådana. Vi skulle exempelvis 
kunna föra fram Mélenchons vassa förslag om hundra procents 
marginalskatt på inkomster överstigande 400 000 euro om året 
(motsvarar ca 4 miljoner kr om året eller drygt 300 000 i 
månaden). Vad hindrar oss?

Mycket att lära och inspireras av, eller vad säger ni? Och det finns 
mer. Ytterligare tre viktiga punkter presenteras i nästa nummer av 
Röda Röster.

Johan Hedberg, V Hässelby-Vällingby 

Dags att ta strid för 
alliansfrihet 
Vikten av ett alliansfritt Sverige framstår som glasklar nu när vi 
ser att alliansen och regeringen tillsammans gör allt för att Sverige 
ska bli ett Nato-land. Försvarsministerns olika tal och uttalanden, 
om den positiva roll Nato spelar i världen och för Sverige, blir allt 
mer skrämmande. För att göra motstånd mot en sådan utveckling 
i vårt land är det av största betydelse att vi samlar och organiserar 
oss för att slå tillbaka strävandena mot Nato-medlemskap och 
värna vår alliansfrihet.

Organisationen Nej till Nato har gjort ett brett utskick till en rad 
andra organisationer och vädjat om samarbete i Nato-frågan. Vi 
ska inte heller glömma att det arbetet får stöd av vårt senaste 
DÅK-beslut, och därför blir än viktigare att ta på största allvar.

Det som är på agendan under hösten är en demonstration mot 
krigsövningen Aurora, som är Sveriges största krigsövning 
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Vänsterdagarna i 
Malmö 

Den 30 sep – 1 okt 2017 
arrangeras Vänsterdagarna. 
Det är den största 
vänsterpartiträffen under året 
och över 1000 personer väntas 
delta. Precis som för två år 
sedan hålls Vänsterdagarna i 
Malmö. 

Vänsterdagarnas program är 
späckat med massor av 
programpunkter som 
innehåller något för de flesta. 
För kommun- och 
landstingspolitiker är det en 
chans till kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte, för 
organisatörer och 
kampanjaktivister kommer det 
att finns mycket att lära. Alla 
partimedlemmar är välkomna 
och har en plats på 
Vänsterdagarna. 

Vill du åka, kontakta din 
förening eller kommunala 
grupp om vilka 
finansieringsförutsättningar 
det finns. 

 DATUM: 30 september-1 
oktober 2017 

 PLATS: Stadionmässan, 
Malmö 

 
ANMÄLAN: vansterdagarna.va
nsterpartiet.se . 
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någonsin med Nato. Mer än 20 000 soldater ska samöva med 
Nato-trupper från USA och fem andra länder under tre veckor i 
september i år, till en kostnad av 583 miljoner kronor. Göteborgs 
skärgård, Mälardalen, speciellt Stockholm, samt Gotland kommer 
vara skådeplatser för dessa militära övningar. Enligt 
Försvarsmakten finns det inga formella garantier att USA inte 
medför kärnvapen.

Organisationen Nej till Nato behöver därför omedelbart 
förstärkas i sitt arbete med namninsamlingar, flygbladsdelning och 
olika aktioner och aktiviteter.

Var med och värna alliansfriheten !!! 

Babak Ghorani, V Hässelby-Vällingby
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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. 

DEADLINE FÖR NÄSTA NUMMER ÄR 20 AUGUSTI


