
Agera mot Reno Nordens 
lönedumpning  
Som väl ingen har kunnat undgå gick sophämtarna på 
konkursmässiga RenoNorden i början av juli ut i strejk. Efter en 
period av strejk hamnade sophämtarna i Arbetsdomstolen, som 
föga förvånande slog fast att strejken var olovlig. Istället för att 
riskera avsked genomförde sophämtarna en uppsägningsaktion. 
Det bör understrykas att konflikten fortfarande pågår – knappt 
några av de ordinarie sophämtarna har återvänt till jobbet, och 
nu har de kämpande sophämtarna börjat organisera dagliga 
protester utanför RenoNordens kontor, som är långt ifrån att ha 
kontroll över situationen. I augusti har klagomålen på utebliven 
sophämtning legat på en liknande nivå som i juli. När 
RenoNorden i oktober ska ta över ännu större delar av 
sophämtningen riskerar kaoset att bli än värre.

 Vi borde behandla arbetarkamp som värd sin vikt i guld. En 
arbetarklass i rörelse är som kryptonit för reaktionen. När folk 
är passiva och demoraliserade är reaktionärerna gärna framme 
och försöker så split, men när folk går ut i kamp är de som 
bortblåsta. Då framträder de verkliga skiljelinjerna tydligt för de 
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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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som kämpar, men också för många andra.

 Det är nödvändighet för att få till en grundläggande 
samhällsförändring. Vår parlamentariska verksamhet måste 
förankras i folks vardagliga kamp. Själv försökte jag göra detta 
genom ett upprop till stöd för sophämtarna, som undertecknades 
av fler än 160 vänsterpartister och socialdemokrater. Vi 
uppmanade arbetarrörelsens representanter i stadshuset att agera 
mot RenoNordens lönedumpningsförsök, och begärde svar. Att 
som stadsfullmäktigegruppen hävda att det inte finns något man 
kan göra är för dåligt. Vi behöver hitta sätt att använda vårt 
inflytande i stadens styre för att understödja sophämtarnas 
rättfärdiga kamp, liksom vi i landstingsfullmäktige måste stå upp 
för pendelstädarna. Det är inte bara en moralisk skyldighet, utan 
också en strategisk nödvändighet. Därför uppmanar jag återigen 
vår stadsfullmäktigegrupp: plocka fram kreativiteten och sätt 
press på RenoNorden! Vad tänker ni göra för att stoppa 
lönedumpningen och sopkaoset?

Erik Andersson, V Vantör 

Replik på Agera mot Reno 
Nordens lönedumpning  
Under sommaren utbröt en strejk hos företaget RenoNorden som 
sedan tidigare sköter sophantering i Stockholms stad och som 
också har vunnit den nya upphandlingen. Det här har märkts 
hemma hos stockholmarna som haft sopberg i soprummen men 
det har framförallt påverkat sophämtarna.

I media uppmanade Stockholm vatten stockholmarna att på egen 
hand försöka hitta vägar runt strejken. Det tycker vi är helt 
oacceptabelt och det har vi också framfört till ansvariga. Det är 
dels inte stockholmarnas ansvar att försöka ordna sin egen 
sophämtning och det är dels att lägga sig i en konflikt på 
arbetsmarknaden på ett vis som staden inte bör göra, oavsett 
strejkens form.

På Stockholm Vattens nästa styrelsemöte kommer vi från 
Vänsterpartiet att lämna in en skrivelse där vi kräver en 
granskning av upphandlingen och hur staden har agerat under 
konflikten. Enligt kraven i upphandlingen får det upphandlade 
företaget inte vidta åtgärder som bryter mot lag eller 
kollektivavtal. Vi behöver få svar på vad det innebär i ljuset av vad 
som har hänt under sommaren.
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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



Som vänsterpartister ser vi det som självklart att all viktig 
samhällsservice ska skötas i det offentligas regi och sophanteringen 
är ett väldigt tydligt exempel på en sådan samhällsviktig funktion. Vi 
måste vara beredda att betala vad det kostar att få en bra utförd 
sophämtning med schyssta arbetsvillkor och bra löner! 
Privatiseringen av offentlig sektor via upphandlingar, där politiken 
ger bort sitt inflytande, måste upphöra.

 

Gruppstyrelsen för Vänsterpartiet i Stockholms stad 

Sebastian Wiklund, Torun Boucher, Lorena Delgado Varas, 
Ann-Margarethe Livh, Alexandra Mattsson Åkerström och 
Rikard Warlenius 

  

Det är allvar nu 
Kamrater - nu är det allvar! Det är kyrkoval i höst och vi måste 
gemensamt stoppa SD!

SD har sagt att dom vill "ta över" Svenska kyrkan. Den är för 
feministisk, vänster, bögig, gullar med flyktingar osv. Det ska det bli 
slut på nu. Men framförallt ska SD vinna kyrkovalet för att visa att 
det är ett vinnarparti, en framgång i kyrkovalet ger genomslag i 
media och en väg mot målet riksdagsvalet nästa år bli Sveriges 
största parti eller åtminstone näst största med råge. Mobiliserar SD 
sina medlemmar vinner dom, kyrkovalet har lågt valdeltagande, ca 
15%. Därför måste vi motmobilisera, du kan bidra till att deras plan 
går i stöpet. Så du som är medlem i Svenska kyrkan: Rösta i 
kyrkovalet! Du kanske inte gillar kyrkan, du kanske är likgiltig, 
kanske du för 27 år sedan eller så beslöt att kyrkan är inget för dig. 
Gå och rösta ändå! För att stoppa SD! 

Du får röstkort i dagarna, där står var och när du kan rösta. Valdagen 
är 17 september. Du kan förtidsrösta om du inte kan rösta på 
valdagen. Du kan rösta utan röstkort i din vallokal, förtidsröstar du 
måste du ha röstkortet med. Vallokalernas öppettider kan variera 
men alla ska ha öppet kl 18-20 valdagen. Alla som är 16 år o äldre o 
medlemmar får rösta. 

Det är 3 val, lokalt församlingsval, regionalt stiftsval och hela landet, 
Kyrkomötet. Vänstern representeras av Vänstern i Svenska Kyrkan, 
ViSK. Vi ställer inte upp i alla församlingar så ibland saknas våra vita 
valsedlar till församlingsvalet. Då finns i vallokalen bara våra rosa 
röstsedlar till stiftsvalet och gula till det nationella valet. Finns våra 
valsedlar till alla 3 valen föreslår jag att du tar dem. Finns bara 
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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 29 
september. Deadline är 20 
september.  

Fotot till ”Agera mot Reno 
Nordens lönedumpning” är 
taget av Jonna McLean. 
Illustrationen till ”Det är allvar 
nu” är gjord av Erik Rune. 
Illustrationerna till ”En värdig 
ålderdom” och ”Vi måste prata 
mer om klimathotet” är gjorda 
av Johan Norlin. Fotografierna 
till ”Motverka ofrivillig 
ensamhet” och ”De drabbade 
och de missnöjda” är tagna av 
Johan Norlin.  

Av skribenterna är fem kvinnor 
och tio män. 



valsedlar till 2 av valen föreslår jag att du tar en annan (dvs näst 
bästa) valsedel  i församlingsvalet och ViSK valsedel i stiftsvalet och  
i det nationella valet. Att avstå rösta i ett av valen eller rösta blankt 
gynnar bara SD!

En icke-röst i kyrkovalet stärker fascismen i Sverige.

Klas Ek, medlemsansvarig V Vantör 

Lärdomar från franska valet 3 
I ett tidigare nummer av Röda Röster skrev jag om den franska 
vänsterrörelsen La France Insoumise (det okuvade Frankrike) och 
den kampanj rörelsen drev för att få sin kandidat Jean-Luc 
Mélenchon vald till president i den gångna vårens presidentval. Min 
text i nummer 29 följde på en text i nummer 28 av Juliana Gristelli 
om hur La France Insoumise använde kulturens kraft i sin kampanj.

Som jag skrev i första delen av min text så blev Mélenchon inte 
vald, men samlade ett stort stöd i presidentvalets första omgång, 
19,58 procent. Jag skrev att det finns mycket i sakpolitiken som 
Vänsterpartiet kan lära av La France Insoumies och Mélenchon, 
och skulle särskilt vilja ta upp fem punkter. De första två – 
radikalitet i den ekonomiska politiken och radikalitet i 
jämlikhetspolitiken – publicerades i Röda Röster nr 29. Här 
kommer de tre återstående. 

3. Omfamnande av nationell självbestämmanderätt 

Mélenchon har inte skyggat för att värna det nationella 
självbestämmandet. Han har krävt en omförhandling av EU-
fördragen för att rensa dem från nyliberalism och, om det högst 
sannolikt inte skulle lyckas, en folkomröstning om EU-
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Månadens citat 

"Vi har mött barn med svåra 
trauman, men aldrig tidigare 
har vi mött så många barn som 
mår så dåligt som de barn som 
nu lever i skräck för att skickas 
tillbaka. Istället för att titta 
framåt tvingas vi att hantera 
ångest och självmordstankar 
som beror på situationen här 
och nu.” 
//Magnus Jägerskog (Bris) & Ann 
Svensén (IM) ETC , 170830 

"Vi stöds av tusentals vuxna 
människor som brinner för 
mänskliga rättigheter, som bryr 
sig om oss, som vill att vi ska 
vara trygga, som vill att vi ska 
få leva. Under dessa veckor har 
vi suttit och sovit ute dag som 
natt, under regn, under kyla, 
under rasistiskt hot. 
Tillsammans har vi värmt 
varandra, tillsammans har vi 
visat kärlek, tillsammans har vi 
skapat en av den största 
ungdomsrörelser som gör sina 
röster hörda, som inte blir tysta, 
som inte ger upp och som ser 
att världen går att ändra. Att 
kriget går att sluta, att hatet går 
att släcka, att ljuset går att 
tända, att vårt mänskliga hjärta 
ännu slår". 

//Ali Zardadi om varför strejken 
måste fortsätta (FB) 

”Inom kyrkan har det länge 
varit en självklarhet att på olika 
sätt ge stöd åt papperslösa. 
Rätten att söka en fristad är 
en är en viktig del av 
den kristna etiken och 
människosynen.” 
//Carl-Henric Grenholm, 
professor em. i etik, SVT 170827



medlemskapet. Han har krävt att Frankrike lämnar Nato, IMF, 
Världsbanken och världshandelsorganisationen WTO. Sverige är - 
gudskelov- ju inte medlem av NATO, men i övrigt borde dessa 
krav borde denna hållning vara självklar för Vänsterpartiet. 
Tvärnej till kapitalets internationalism. Finns det någon i vårt 
parti som försvarar Sveriges medlemskap i IMF, t. ex.? 

4. Oberoende hållning till socialdemokratin 

 Det franska socialistpartiet, som innehaft presidentposten sedan 
2012, har använt sin tid vid makten till högeranpassning. Bl a 
försvagades arbetsrätten enligt den s k El Khomri-lagen, trots 
omfattande protester. Mélenchon och La France Insoumise avhöll 
sig från alla allianser med socialisterna (Parti Socialiste) i valet. En 
hållning som gjorde det möjligt att med trovärdighet föra fram ett 
vänsteralternativ. På motsvarande sätt borde vi i Vänsterpartiet 
vara beredda att säga nej till samverkan med vår motsvarighet till 
socialistpartiet, Socialdemokraterna, när deras högeranpassning 
ser ut att gå för långt. Den gränsen känns förresten inte alltför 
långt borta just nu. S har ju tillsatt en utredning för att inskränka 
konflikträtten. De tänker också sänka bolagsskatten.

5. Vägran att bestämma sina ståndpunkter utifrån 
brunhögerns 

Mélenchon var inte rädd att inta en tydlig linje mot EU:s 
överstatlighet och valutaunionen EMU även om det, just i den 
frågan, ställde honom på samma sida som brunhögerns Le Pen. 
Därigenom undvek han att Le Pen fick den frågan helt i sin ägo 
och kunde föra fram en socialistisk kritik av EU-projektet. Vidare 
valde Mélenchon det kortsiktigt obekväma men strategiskt och 
långsiktigt riktiga att inte stödja högerliberalen Emmanuel 
Macron inför andra valomgången utan endast avråda från en röst 
på Le Pen. 

För detta fick han ursinnig kritik av mittenetablissemanget, och 
även delar av vänstern. Men han gjorde rätt. Det visas bl a av att 
Mélenchon nu, sedan Macron vunnit, har mycket lättare att göra 
motstånd mot den sistnämnde. Skulle Mélenchon med samma 
trovärdighet som nu kunna leda en massprotest i september mot 
Macrons "sociala statskupp", dvs. Macrons planer på att luckra 
upp det franska anställningsskyddet, om han stött Macron i andra 
valomgången? Knappast. Men nu kommer han att, både vid 
demonstrationerna i september och i övrigt, att kunna driva en 
skoningslös opposition mot Macrons högerpolitik.

 Mycket att lära och inspireras av, eller vad säger ni?

Johan Hedberg, V Hässelby-Vällingby 
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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. 
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Corbyns gräsrotskampanj 
Det var roligt att läsa Johan Hedbergs förslag på lärdomar från 
vänstern i det Franska presidentvalet i förra numret. I maj och 
juni i år hade jag turen att uppleva den brittiska valrörelsen och 
den folkrörelse som gick samman runt Jeremy Corbyns 
socialistiska valplattform. Jag tror vi kan lära enormt mycket från 
våra kamrater i vänstern inom det brittiska arbetarpartiet som har 
lyckats revolutionera det politiska landskapet i Storbritannien, 
och vi borde göra det så snabbt vi kan innan vår valrörelse drar 
igång.

Förvandlingen som har skett politiskt i Storbritannien är makalös. 
För två år sedan var den nyliberala hegemonin nästan total. 
Motståndet mot makteliten var sliten och defensiv. Extremhögern 
växte. Idag har Labour över en halv miljon medlemmar och efter 
den största opinionssvängningen i modern tid reser nu Corbyns 
finanspolitiska talesperson John McDonnell landet runt och talar 
inför fullsatta lokaler om hur det är tid för socialism och för att 
demokratisera ekonomin, i väntan på att den försvagade 
högerregeringen ska falla.

Här är några insider-reflektioner som kan vara lätta att missa 
utifrån som jag vill börja dela med mig av om deras framgång:

1. De radikala budskapen gick verkligen hem. Corbyn och 
McDonnell höll inte tillbaka på radikalismen. Deras djärva, 
visionära och offensiva grepp kring hur samhällsproblemen ska 
lösas var tydliga, inspirerande och populära: Fullt stopp för 
välfärdsprivatisering. Järnvägar åter till offentlig regi. Full 
avskaffning av högskoleavgifter. Skattehöjningar åt storföretagen 
för att finansiera bättre vård och investera i högteknologiska 
industrier och grön energi. Deras löften var principfasta, 
handlingskraftiga och kompromisslösa. Och de körde fullt på det 
positiva budskapet att samhället skulle förvandlas under en 
vänsterregering. Undersökningar bevisade att Corbyns förslag var 
extremt populära bland alla väljare och att desto mer folk trodde 
han skulle vinna valet desto mer benägna blev de att rösta på 
Labour.

2. Den enligt mig kanske viktigaste faktorn bakom Jeremy Corbyn 
och John McDonnells framgång i Storbritannien tidigare i år var 
det enorma engagemang och folkrörelsen som organiserade sig 
runt dessa idéer. Det mest effektiva sättet att nå ut med Labours 
nya vänsterbudskap var direktkontakt med människor. Vi 
knackade på dörrar, gjorde telefonringningar och höll stormöten 
på gator och torg där Corbyn drog tusentals. Det var ett glatt, 
positivt budskap som vi förde med oss på gatorna och det hjälptes 
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Stödpub för 
sopgubbarna 

Kom förbi Kafé 44, drick en öl 
och lyssna till de kämpande 
sopgubbarna som uppdaterar 
oss om vad som händer och 
hänt i konflikten. Allt överskott 
från kvällen går oavkortat till 
stödkassan för att täcka 
kostnaderna i 
Arbetsdomstolen. 

DATUM: lördag 2 september 

 TID: kl 18.00 

PLATS: Café 44, 
Tjärhovsgatan 46 

ARRANGÖR: Klubb Klasskrig  

https://www.facebook.com/
events/112265099452467/?
ti=icl 

Flygblad 

Dag och datum : Lördag 2 
september 

Tid : 12.00 

Plats : Odenplan och 
Hjorthagen 

Info om evenemang : Lördag 
den 2/9 kl.12.00 ger vi oss ut 
för att dela flygblad i 
Hjorthagen och på Odenplan 
inför mötet med Jonas 
Sjöstedt och Gunilla Roxby 
Cromvall i Vasaparken den 5 
september kl.18.00.  
 
Samling sker på lokalen kl.
12.00, Sigtunagatan 11. 

Kontaktperson/personer för 
evenemang : Niklas Lindgren, 
niklas.pcbh@gmail.com 
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av att det fanns otroligt många som deltog i kampanjen. Rörelsen 
hade stärkts av flera års kamp. Dom hårda åren sedan finanskrisen 
2008 fostrade många erfarna kampanjarbetare med goda 
organisationskunskaper. Kampanjen som fick Corbyn vald till 
partiledare och som sedan grundare vänstergruppen Momentum 
leddes till stor del av aktivister som lärt sig kampen inom 
studentrörelsen mot åtstramningspolitiken och utförsäljningarna. 
Alla dessa rörelser slöt upp bakom Corbyns politik när de insåg 
hur radikal den var. De välkomnades också starkt av Corbyn och 
McDonnell, som ville ge partimedlemmar och gräsrotskampanjer 
mer inflytande över valprogrammet. Kombinationen var makalös.

Allt detta trotsade all kritik med ett beslutfast leende. Det 
kvittade hur mycket smuts som kastades mot vänstern; kampen 
och självsäkerheten som växte med den gjorde oss bara starkare. 
Allt eftersom Corbyn och McDonnell reste sig över de vidrigaste 
personangreppen och höll fokus på att sakligt föra fram sitt 
program skar deras  visioner ofiltrerat igenom i sociala medier och 
medvinden växte allt eftersom folk såg att det dom faktiskt sa var 
vettigt. Det hoppas jag kunna bidra med att analysera mer medan 
vi förbereder oss inför att förvandla den politiska debatten även i 
Sverige.

David Dahlborn, V Hässelby-Vällingby 

En fråga om efterfrågan 
 Klyftorna ökar fort. Den rikaste procenten av befolkningen 
tjänar idag 286 procent mer än vad de gjorde 1995. 
Kapitalinkomsterna utgjorde 2015 340 miljarder eller 15 procent 
av total disponibel inkomst. 1995 utgjorde de 3 procent. Den 
nuvarande styrräntan på -0,5 procent har bidragit till att 
fastighetsspekulation och börsen blivit mer attraktiva I de rikas 
strävan efter att få sitt kapital att växa mer än investeringar i 
jobbskapande produktion. Ett samhälle med en arbetslöshetsiffra 
på över 7 procent och 35 procent som lever i relativ fattigdom (5 
procent 1991) har börjat normaliseras, till och med inom av delar 
av vänstern.

Något som också är lönsammare än investeringar i produktion är 
att låna ut pengar. Kapitaltäckningsgraden i Sverige ligger idag på 
4 procent, det vill säga att av 25 utlånade kronor är det endast 1 
ynka krona som existerar som reell tillgång. Det är i dagsläget i 
första hand hushållen som håller efterfrågan igång och det genom 
att bankerna säljer köpkraft för pengar som inte finns. 
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Stockholms 
fredsseminarium 

Föredragshållare:  

Maj Britt Theorin, Pål Steigan, 
Jan Myrdal, Tine Spang Olsen, 

Stefan Lindgren, Henrik Hjelle, 
Ola Thunander, Staffan Ekbom 

Välkomna! Fri entré! 

 DATUM: 2 september kl 14 
samt 3 september kl 13 

 PLATS: Alviks Kulturhus 

Gustavslundsvägen 168 A, 167 
51 Bromma 

ARRANGÖR: Folket i Bilds 
Stockholmsavdelning 

Ortens bästa Poet 
2017 - Tensta 
(Premiär) 

Förenade förorter presenterar 
stolt "Ortens bästa poet 2017" 
i samarbete med Riksteatern 
och med stöd från Stockholms 
stads kulturförvaltning.  

Ortens bästa poet är ett 
nationellt förortsmästerskap 
som kommer att hålla 
deltävlingar i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Uppsala, 
Linköping, Borlänge och 
Örebro. I början av november 
hålls en stor final där alla 
vinnare ställs mot varandra. 
Det är nu dags för premiären 
av tävlingen.  

 DATUM: Söndag 3 
september 

 TID: kl 17-21.00 
 PLATS: Tensta Träff 
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Lånebubblan är skör. Var tionde hushåll med bolån skulle inte 
klara av en räntehöjning som innebär en kostnad på 500 kronor 
mer i månaden. Hushållens samlade skulder uppgick sommaren 
2016 till 3621 miljarder varav bolån utgjorde tre fjärdedelar.

De 44 rättvisemiljarder som Vänsterpartiet föreslår ska fördelas 
till kommunerna under en tioårsperiod är något men inte 
tillräckligt i ett land med 4000 miljarder i samlad årlig BNP. Visst 
ska vi genom skattepolitik göra staten mer omfördelande men 
med våra goda statsfinanser och det låga ränteläget är dörren 
öppen för lånefinansierade efterfrågeskapande reformer! Inte bara 
för att statliga investeringar kommer de som behöver dem mest 
till del utan även för att det är ett steg på vägen mot att bryta med 
nyliberalismen och ett annat samhällssystem där vi inte är 
beroende av kapitalet för att skapa jobb och efterfrågan. Den 
politiska makten över ekonomin behöver utökas! En ekonomi kan 
inte tjäna alla när makten över den ligger hos ett fåtal.

Monika Roll, Vänsterpartiet Hässelby-Vällingby 

En värdig ålderdom 
Dagens pensionssystem leder till att allt för många blir 
fattigpensionärer. Enligt fjolårets statistik från 
Pensionsmyndigheten tvingades över 230.000 äldre att leva på en 
inkomst under EUs fattigdomsgräns (11 830 kr efter skatt). Detta 
är inte värdigt!

Vi vill att Vänsterpartiet under valrörelsen 2018 arbetar för att 
regering och riksdag skall ta fram ett helt nytt pensionssystem. Vi 
vill att Vänsterpartiet är tydliga med att dagens system inte är 
acceptabelt och att vi som parti vågar ha en tydlig vision om ett 
nytt, rättvist pensionssystem. Som ett socialistiskt, feministiskt 
och antirastiskt parti så kan vi inte acceptera att dagens 
pensionssystem framförallt drabbar kvinnor och nyanlända 
negativt. Vi behöver ett nytt pensionssystem, som är jämställt, 
jämlikt och ger alla en värdig ålderdom. Detta bör vara 
Vänsterpartiets långsiktiga vision i pensionsfrågan.

Samtidigt bör vi jobba för att förändra det befintliga 
pensionssystemet så mycket det går. Vi anser att dessa åtgärder är 
viktiga: 

- Höjd garantipension. Målsättningen bör vara en garantipension 
över EUs fattigdomsgräns på 11 830 kr.

- Höjt bostadstillägg. 
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En annan vård är 
möjlig 

Från norr till söder fortsätter 
vårdpersonalen slå larm, 
personalflykten fortgår, 
sjukskrivningar ökar, kostnader 
för stafettpersonal skjuter i 
höjden, köerna på 
akutmottagningar växer, man 
lägger ner sjukhus, 
vårdplatserna räcker inte (förra 
året dog 13 människor i 
akutsjukvården p.g.a. platsbrist 
– räknat endast på Lex Maria-
anmälda fall), alla som väntar 
barn oroar sig för 
förlossningsplatser osv.  

Med ord och handling står vi 
upp för en trygg och värdig 
vård för oss alla! Vi är 
vårdpersonalen – av alla 
kategorier, vi är patienterna, vi 
är anhöriga och alla som vet 
att en annan vård är möjlig.  

 DATUM: Söndag 3 
september 

 TID: 14.00-15.30 
 PLATS:Sergels torg 
FACEBOOKEVENT 

Röd lördag 

DATUM: 9 september 
 TID: kl 12-14.00 
PLATS: Liljeholmen 

ARRANGÖR: V Liljeholmen-
Hägersten
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- Arbeta för att Vänsterpartiet skall ingå i eller samtala med 
Pensionsgruppen. 

- Avsättningen till Premiepensionen bör tas bort och istället 
överföras till den allmänna inkomstpensionen, då den allmänna 
pensionen överhuvudtaget inte bör bygga på privata 
vinstintressen.

- Pensionerna bör öka i samma takt som lönerna.

Vi vill att vi som parti under valrörelsen lyfter fram 
pensionsfrågan som en tydlig och viktig fråga. Pensionsfrågan är 
direkt kopplad till övriga arbetsmarknadsfrågor i och med att 
sysselsättningsgraden påverkar systemets finansiering. Med 
dagens orättvisa system slår dessutom deltidsarbete, otrygga 
anställningar, arbetslöshet och långtidssjukskrivningar hårt mot 
den den enskildes pension.

Dessutom måste Vänsterpartiet ta upp kampen mot 
Sverigedemokraterna i pensionsfrågan under valrörelsen. 
Sverigedemokraterna utnyttjar pensionsfrågan för att kunna ställa 
pensionärer emot invandrare. Det vrider hela debatten åt fel håll, 
och Vänsterpartiet ska vara en tydlig kraft för bättre 
levandsvillkor för oss alla när vi en dag går i pension.

Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet Skärholmen 

J-Å Kristofersson, Vänsterpartiet Älvjö-Hägersten 

Johan Norlin, Vänsterpartiet Liljeholmen-Hägersten 

Marcus Olsson, Vänsterpartiet Västra Södermalm 

Tonnie Philipsson, Vänsterpartiet Karlskrona 

Amal Yazigi, Vänsterpartiet Solna 

Röda Röster nr 30 31 augusti 2017

Jonas Sjöstedt i 
Vasaparken 

Med ett år till valet 2018 talar 
Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets 
partiledare, den 5 september i 
Vasaparken i Stockholm om 
hur vi bygger en ekonomi för 
alla, inte bara några få. 

Tredje året i följd för detta 
möte med Vänsterpartiets 
partiordförande som 
huvudtalare. I år flankerad av 
Vänsterpartiets gruppledare i 
Stockholms läns landsting 
Gunilla Roxby Cromvall. 

För underhållning står bandet 
The Fackpamps. 

Välkomna hälsar Vänsterpartiet 
Birka-Vasa! 

DATUM: 5 september 

TID: kl 18-20.00 

PLATS: Vasaparken 

ARRANGÖR: V Birka-Vasa 

Vad ska vi använda 
våra gemensamma
resurser till? 

Onsdag 6.9 kl 18.30 

Janne Rudén, f.d. ordförande 

SEKO - Stefan de Vylder, 

nationalekonom och författare 
- Marta Szebehely, professor i 

socialt arbete - Moderator: 
Jan Wiklund 

Arr: Vintervikens Trädgård  och 
Gemensam Välfärd med hjälp 
av ABF Stockholm 

 Plats: Vintervikens trädgårdar 



Motverka ofrivillig 
ensamhet 
I mitt arbete som biträde inom sjuktransport så är jag med och 
transporterar, oftast äldre personer från deras hem till akuten på 
någon av våra sjukhus. Det som slår mig och flera av mina kollegor 
är att i många av fallen så verkar det snarare röra sig om ett försök 
att få en stunds social samvaro än att de är i behov av 
akutsjukvård. Jag och mina kollegor får ibland höra om hur ensam 
personen är, tex att de förlorat sina barn och nu bor i den stora 
lägenheten alldeles själva utan någon mänsklig närvaro, förutom 
kanske hemtjänsten. Det vi har märkt är också något som andra 
har uppmärksammat, t ex tog radiokanalen P4 Jönköping upp 
detta tidigare i år där de berättade att många äldre kände 
ledsamhet över att ingen skulle gå på deras begravning eller att 
ingen skulle sakna dom, den dagen de avlider. 

Svenskar är i gemen ett mer ensamt folk, det märks främst hos de 
äldre men även många studenter uppger att de mår dåligt över 
ensamheten och Sverige är ett av de länder med flest 
ensamhushåll. Givetvis är inte all ensamhet av ondo, men den 
ofrivilliga ensamheten, känslan av att inte ha någon vän, ingen 
anhörig, inte höra till, den är av ondo och den sprider sig allt mer i 
samhället. Hur bör vi då tackla detta som parti, kamrater och 
medmänniskor? Jag vet att Vänsterpartiet i Solna har föreslagit 
sommarkollon för pensionärer med start nästa år, något som jag 
ser som väldigt positivt. Personalen inom hemtjänsten och 
äldreboenden gör i många fall ett fantastiskt jobb men som 
framkommer i äldreboendeutredningen så vore ett större 
sammarbete med föreningar och ideella organisationer vara av 
godo.

Svenska Kyrkan och andra religiösa samfund har oftast någon 
form av social verksamhet, där det kan finnas dagverksamhet och 
att frivilliga besöker de äldre. Detta är bra men min önskan är att 
staden fortsätter att skapa mötesplatser, ger rätt förutsättningar 
och ställer krav på de olika aktörerna som finns inom t ex 
äldrevården. Seniorboenden bör ha aktivitetscenter där de äldre 
kan fika, äta mat tillsammans, ha enklare gymnastik och andra 
aktiviteter som de äldre uppskattar. De andra offentliga 
verksamheterna bör också dra ett strå till stacken för att stoppa 
ensamheten och den ofrivilliga isoleringen, oavsett ålder. Detta 
borde även göras under sommarmånaderna. Det kan röra sig om 
de lokala biblioteken som ser till att ha aktiva diskussionsklubbar 
gällande litteratur, museeum som har medlemsklubbar som 
erbjuder mer samvaro och diskussion. Detta är givetvis bara några 
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Manifestation mot 
Aurora 17 

Vi kommer att protestera mot 
försvarsmaktsövning AURORA 
17. En stor militärmanöver som 
hålls i september 2017 med 
cirka 19 000 soldater. 

Vi protesterar inte mot att 
Försvarsmakten övar för att 
kunna försvara Sverige. Det är 
vad den finns till för. Problemet 
är att den här gången vill 
försvaret också öva sig i att 
tillämpa värdlandsavtalet 
mellan Sverige och NATO som 
trots kritik ingicks förra året. 

 DATUM: lördag 9 
september 

 TID: kl 13.00-16.00 

PLATS: Sergels torg 

ARRANGÖR: Nej till Nato  

Talare: Ann-Margarethe Livh, 
borgarråd i Sthlm, Jannis 
Konstantis Klubb 111 SEKO, 
Lars Drake Nej till NATO.  

Ekonomisk 
demokrati 

Två av världens främsta 
experter på arbetarägande, 
David Ellerman och Chris 
Mackin, föreläser om den 
amerikanska erfarenheten med 
arbetarägda företag och 
argumentet för ekonomisk 
demokrati 

DATUM: 12 september 

TID: kl 18.00-19.30 

PLATS: ABF-huset 

ARRANG: Jämlikhetsfonden 



få exempel, men det vore intressant att höra vad vårt duktiga 
borgarråd Clara Lindblom har för tankar för att stoppa den 
tråkiga utvecklingen med en allt större ensamhet. Det är också 
något som vi inom Vänsterpartiet behöver diskutera mer: hur ser 
vi till att fler personer får känna gemenskap och vänskap? Det 
ligger till grund för ett kärleksfullt samhälle.

Diangelo Grönskog, V Hässelby-Vällingby 

Replik på Motverka ofrivillig 
ensamhet 
Diangelo Grönskog från Vänsterpartiet Hässelby-Vällingby lyfter 
många viktiga frågor i sitt inlägg om äldres ensamhet i förra 
numret av Röda röster. Jag träffar också många äldre i mitt jobb 
och ensamhet är ett ämne som ofta kommer upp. Mer än hälften 
av landets äldre som har äldreomsorg upplever problem med 
ensamhet och därför är det en jätteviktig fråga. Och jag tror 
också vi alla, i olika grad, vet hur plågsam ensamhet kan kännas.

Det här är några av de viktigaste sakerna vi gör i Stockholm för 
att motverka ensamhet hos äldre och för att skapa möjligheter till 
sociala aktiviteter.

• Vi ska bygga fler seniorboenden med aktivitetscenter. I 
aktivitetscentren ska den lokala stadsdelsförvaltningen ansvara 
för verksamheten med sociala aktiviteter, kaffeservering och det 
ska vara möjligt att äta tillsammans.

• Vi har beslutat att stadsdelsnämnderna ska öka antalet och 
utveckla befintliga sociala mötesplatser, öppna dagverksamheter 
och träffpunkter för äldre. Mötesplatserna ska främja social 
gemenskap, goda matvanor, fysisk träning och friskvård.

• Vi har ökat det ekonomiska stödet till 
pensionärsorganisationerna. Ideella krafter ska inte göra allt men 
de spelar en mycket viktig roll i att erbjuda gemenskap och 
aktiviteter till äldre och därför ska de ha bra ekonomiskt stöd. 
Det är de så kallade paraplyorganisationerna som till exempel 
PRO, SPF och RPG som samordnar och stödjer de lokala 
pensionärsföreningarna som fått en höjd ersättning med 20 
kronor per medlem sedan valet vilket också är den summa som 
flera av pensionärsorganisationerna har krävt (värt att notera är 
att före år 2015 hade ersättningen inte höjts på över två 
mandatperioder).

Så vi försöker hitta vägar för att motverka ensamhet hos äldre, 
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Är feminism en 
förutsättning för 
fackens framtid? 

Kan fackföreningsrörelsen 
överleva utan att på allvar ta 
sig an det ojämställda 
arbetslivet för framtiden? Är 
kön på väg att bli en lika viktig 
utgångspunkt som klass i den 
fackliga kampen? Dessa är 
några av frågorna vi diskuterar 
på nästa feministiska salong: 
Är feminism en förutsättning 
för fackens framtid? 

Panel: 

Yvonne Hirdman, professor i 
historia vid Stockholms 
Universitet 

Jenny Bengtsson, 
förbundsstyrelseledamot HRF, 
ledarskribent ETC och 
ersättare i riksdagen (V) 

Linn Svansbo, 
medlemsutvecklare Byggnads 

Moderator: Maja Stilling, 
utredare Tankesmedjan Tiden 

Inträde är utan kostnad, men 
anmäla sker via den här 
länken: https://
simplesignup.se/event/
100409 

DATUM: Fredag 15 september 
 TID: 13.30-15.00 
 PLATS: Citykonditoriet, 

Adolf Fredriks Kyrkogata 10, 
3tr, 111 37 Stockholm 

 ARRANGÖR: tankesmedjan 
Tiden 
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även de äldre som av fysiska skäl inte har så lätt att komma ut. 
Men jag vet att det finns mer att göra och jag tackar Diangelo 
Grönskog för många bra förslag. Jag uppskattar verkligen 
engagemanget i frågan.

Clara Lindblom, personal och äldreborgarråd (V) 

En ”lyckobubbla” på väg att 
spricka? 
I Sverige lever 28 000 adelspersoner, varav en hel del bor i 
Djursholm. De utgör 2,8 promille av befolkningen. 13 av dessa har 
en förmögenhet på 145 miljarder kronor vilket motsvarar hälften 
av kostnaden för svensk sjukvård under ett år.(Expressen 23 juli 
2017). 

Under 5 år studerade ekonomiprofessorn Mikael Holmqvist 
Djursholm - ledarsamhället. Han intervjuade 207 personer (128 
Djursholmsbor och 79 så kallad servicepersonal, ej boende i 
Djursholm). Han anser att ambitionen hos politiker och 
fastighetsägare har varit att utveckla Djursholm till ett 
”näringslivets isolat och att man har lyckats”. 

Djursholm har 9 000 invånare, men inget pendeltåg, ingen 
tunnelbana eller turistbyrå – man vill inte ha hit turister. Ohälsan 
är låg, medellivslängden är hög, inga hemlösa, låg arbetslöshet. 
Gott om hemmafruar och barnflickor. Skolorna rankas bland de 
bästa i landet. Välskötta och eftertraktade äldreboenden. 

I Djursholm finns två kategorier människor - de fastighetsägande/
boende och servicepersonalen som inte bor i Djursholm. 
Butiksanställda, restauranganställda, poliser, lärare, 
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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 

Zetkin- digital 
organisering av och 
för aktivister 

Zetkin är ett digitalt verktyg för 
organisering av aktivister och 
medlemmar. Några föreningar 
i distriktet är redan igång med 
att testa det, och distriktet 
bjuder nu in till en utbildning 
för alla intresserade den 16 
september då verktyget 
kommer att vara tillräckligt 
utvecklat för att användas i 
större skala. Vill din förening 
prova tidigare så kontakta 
distriktet. Distriktet står för 
kostnaderna för föreningarna 
att använda verktyget. 

 DATUM: Lördagen 16 
september 

 TID: ca 10.00-16.00 
ANMÄLAN: storstockholm@v

ansterpartiet.se

mailto:leonardo@leonardo.st
x-apple-data-detectors://24
x-apple-data-detectors://24
x-apple-data-detectors://25
x-apple-data-detectors://25
x-apple-data-detectors://26
mailto:storstockholm@vansterpartiet.se
mailto:storstockholm@vansterpartiet.se
mailto:storstockholm@vansterpartiet.se
mailto:leonardo@leonardo.st
x-apple-data-detectors://24
x-apple-data-detectors://24
x-apple-data-detectors://25
x-apple-data-detectors://25
x-apple-data-detectors://26
mailto:storstockholm@vansterpartiet.se
mailto:storstockholm@vansterpartiet.se
mailto:storstockholm@vansterpartiet.se


kommunaltjänstemän, hantverkare, barnflickor, trädgårdspersonal 
med flera ses som lokala ”antiförebilder”.

I Stockholm försöker stadens Ungdomskommission få unga att 
röra sig mellan stadsdelarna. Vänner, nöjen och skolan är det som 
lockar främst. Det är ett sätt att bryta och minska segregationen - 
att hålla ihop Stockholm. Det gäller att se fördomar och göra 
något åt dessa. (DN 24 juli 2017)

 I Djursholm gör man tvärtom. Förskolepersonal som intervjuas 
av Holmqvist säger att ”Hela samhället är som ett gated 
community” (inhägnat och bevakat bostadsområde, red. anm)

”Många av barnen har inte ens sett mycket av Stockholm. Många 
av våra barn har aldrig åkt buss eller tåg, så vi tränar dem på det. 
Ja, när barnen åker tunnelbana så gör de stora ögon, de har ju inte 
sett mörkhyade och tiggare. De har rest världen runt, men inte 
varit söder om slussen.” 

Så har vi det här med betyg i skolan. Föräldrarna och i viss mån 
eleverna har en inverkan på det betyg som sätts: - Jag är kund och  
skolan ska servera det jag vill ha. Så länge man inte blir avslöjad så 
är fusk fullt okej. Fuskkulturen är ett resultat av den moral som 
präglar familjerna och samhället här. 

I mars 2017 kom IFAU (institutet för arbetsmarknads och 
utbildningspedagogisk utvärdering) med rapporten 
”Familjeförmögenhet och barnbarnens skolprestation”. IFAU 
mätte förmögenheten hos föräldrarna och mor-/farföräldrarna och 
fann att förmögenhet spelar en stor roll för barns och barnbarns 
skolprestationer. Förmögenhet är en central ojämlikhetsfaktor”.  

 Gunnar Myrdal sade på sin tid att ”vi håller på att bli ett folk av 
fifflare”. Nu är vi där. Djursholm är inget undantag.

Bengt Sundell, V Hägersten-Liljeholmen 

Bostadsorten är inte allt 
”Istället fick vi ytterligare en valberedare från innerstan” skriver 
Lena Rydblom i Röda Röster nr 29. Jag måste säga att jag blir 
innerligt trött på denna konstruerade motsättning mellan förort 
och innerstad. Naturligtvis är det viktigt att sträva efter en rimlig 
geografisk spridning våra representanter vid olika val. Men det 
kan inte vara platsen för boendet som avgör om en person är 
valbar eller inte. I Vänsterpartiets handledning för 
valberedningsarbete står bland annat ”En distriktsstyrelse 
representerar kollektivt samtliga distriktsmedlemmar – ingen 

Röda Röster nr 30 31 augusti 2017

Röd lördag 

Vi sprider kärlek, bjuder på fika 
och trevliga samtal. Folk vill 
prata, vi berättar vad vi 
åstadkommit och vad vi vill. 
God stämning, bra häng. Kom 
förbi den 16 september, då 
lördagen är röd igen mellan 
12-14. ❤  

 DATUM: lördag 16 
september 

 TID: kl 12-14.00 

PLATS: Brommaplan 

ARRANGÖR: V Bromma.  

Vänsterpartiet 
Botkyrka 100 år 

Jubileumsmiddag, 
Vänsterpartiet Botkyrka 100 år 

Plats: Folkets hus i Segersjö, 
Tumba 

Datum: Lördagen den 16 
september 

Tid: 13:00-15:30 

***Evenemang för 
Vänsterpartiet Botkyrkas 
medlemmar samt inbjudna 
gäster. Anmälan till 
botkyrka@vansterpartiet.se 
senast den 10 september.*** 

Café & Träffpunkt Segersjö 
Folkets Hus Tumba-Uttran 

Scheelevägen 41-43 

ARRANGÖR: V Botkyrka 
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ledamot är representant för sin egen partiförening.” Oberoende 
av bostadsadress kan man som person ha olika erfarenheter som 
är viktiga att ta hänsyn till när ett parti ska välja representanter 
till olika funktioner. Dessutom är bostadssituationen sådan idag i 
Stockholm att många, framförallt yngre men även äldre, flyttar 
runt till olika andrahandslägenheter i Stockholms olika delar. Om 
vi delar in Stockholm i ytterstad och innerstad hur ska vi då se på 
närförorter eller tex. Hässelby/Vällingby där jag själv är uppväxt.

En faktor som jag menar idag inte lyfts fram i Vänsterpartiets 
olika valberedningar är personer över 65 år.

Andelen äldre ökar i samhället. Allt fler kommer leva aktivt upp i 
hög ålder. flesta kommer att vara friska och fungera utmärkt i 
samhället till 80 år eller äldre. Dagens pensionärer är aktiva, 
deltar i det sociala livet och många väljer att arbeta vidare efter 
uppnådd pensionsålder. Antal pensionärer med allmän pension 
(samtliga, exkl. äldreförsörjningsstöd) var i december 2014 2,1 
miljoner, ca 28 % av valmanskåren, men utgör endast 4 % av 
riksdagsledamöterna och är lika dålig i kommun- och 
landstingsfullmäktige. Detta problem är lika viktigt att belysa 
som bostadsort. Till syvende och sist handlar det om att hitta 
kloka representanter som har förmåga att föra fram partiets 
ståndpunkter men också ha en förmåga att lyssna in.

Bengt Larsson, V Vita Bergen 

Vi måste prata mer om 
klimathotet 
Att kommunicera risker med klimathotet är svårt. Skrämmande 
scenarier innebär inte automatiskt att lyssnaren oroas och blir 
medansvarig.

Hur gör vi riskbedömningar? Per-Espen Stoknes skriver att vi 
överdriver nya risker och undervärderar gamla. En Toyota 
återkallas med risk av 1 olycka per 3 millioner bilar. Att dö i 
flygolycka 1/ 354.000; att ramla i trappa 1/150.000; i bilolycka 
1/22.000 i Norge. Klimathotet är 1/1! Stoknes visar att vi 
underskattar risker vi gärna tar liksom risker som saknar en 
fiende. Vi räds risker det talas mycket om! Risker skapas av oss 
människor och hur vi talar om dem.

Vad kan vi göra, för klimat och för klimatengagemang? Stoknes 
tycker att vi skall göra klimatsamtalen så sociala, interaktiva och 
lokala som möjligt och föra in frågan i existerande nätverk. Sådana 

Röda Röster nr 30 31 augusti 2017

Träff för 
internfeministiskt 
ansvariga 

Den 17 september anordnar 
Feministiska utskottet en träff 
för partiföreningarnas 
internfeministiskt ansvariga. Vi 
pratar om vad rollen innebär, 
tittar på material som partiet 
tillhandahåller och diskuterar 
hur partiföreningen kan 
uppmuntras att arbeta aktivt 
med internfeminism. Under 
dagen kommer det även att 
finnas möjlighet att få lära 
känna varandra bättre och att 
bilda nätverk inom distriktet. 
I första hand riktar sig inbjudan 
till den som är vald som 
partiföreningens 
internfeministiskt ansvariga 
men om den personen inte har 
möjlighet att delta eller om 
partiföreningen ännu inte har 
valt någon till den rollen så är 
träffen givetvis öppen för 
någon annan i styrelsen att 
delta.  

 DATUM: Söndsg 17 
september 

 TID: kl. 10.00-16.00 
 PLATS: Kafé Marx, 

Kungsgatan 84 
 ANMÄLAN: 

storstockholm@vansterpartiet.
se senast 10 september  
Vi bjuder på lunch! 
För mer information eller vid 
frågor så är du välkommen att 
höra av dig till 
distriksexpeditionen.  
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kan vara kring barnens skola, gympa och idrott, vänkretsar, 
musikgrupper – vad helst. Att koppla in klimatproblemet är sällan 
lätt – det hotar trevnaden. Ge problemet en positiv inramning: 
som ett gemensamt problem, försäkring mot risker, hälsa och 
välbefinnande. Möjligheter som skapas. Och påminn människor 
om vår andningsbara luft som är jordens hud, tunnare än skalet på 
ett äpple.

Det finns ett förslag, som jag engagerar mig i – Klimatsvaret – 
CCL Sverige. Kärnan i förslaget är att införa en stadigt stigande 
avgift på fossila bränslen och att denna intäkt oavkortat delas ut 
till alla vuxna medborgare. Detta är ett politiskt neutralt förslag 
som kan få allmänhetens stöd.

Förlaget kommer från USA, Citizen´s Climate Lobby, där den är 
en växande rörelse kring klimatproblemet. Vänsterrörelser i 
Sverige tycker att det är bra med den stadigt stigande avgiften på 
fossila bränslen. Däremot känns det både olustigt och osvenskt 
att dela ut intäkten. Man vill satsa på bevisligen gröna alternativ. 
Själv ser jag klara fördelar med detta osvenska förslag:

- Förslaget är politiskt neutralt. Inget politiskt parti har lagt 
beslag på det, vilket möjliggör ett blocköverskridande intresse då 
det inte höjer statens resurser och ändå möjliggör en effektiv 
klimatåtgärd

- Det kan få allmänhetens stöd – flertalet tjänar på förslaget. 

- Folk kommer märka att de deltar i en omställningsrörelse genom 
att de regelbundet får ett bidrag – lika för alla.

- Förslaget är rättvist – det kostar att bidra till växthusgasutsläpp 
och det lönar sig att inte göra det.

- Förslaget är internationellt genom sina amerikanska rötter.

Röda Röster nr 30 31 augusti 2017

Kyrkoval 17 sep  

För medlemmar i Svenska 
kyrkan så vankas det valrörelse 
redan nu i september. 
Vänsterpartiet deltar inte i valet 
men Vänstern i Svenska Kyrkan 
(ViSK) engagerar flera röster till 
vänster och ställer upp till 
kyrkomötet, stiftsfullmäktige 
och i några församlingar. Den 
som vill hjälpa till med 
distribution av valsedlar 
välkomnas att höra av sig 
omgående till 
distriktsexpeditionen (gäller 
församlingar i Stockholms stift). 
Här hittar ni mer info om ViSK, 
sprid gärna sidan och påminn 
era vänner om att rösta i 
Kyrkovalet: http://
solidariskkyrka.nu 
Valspurt 
Vänstern i svenska kyrkan 
(ViSK) i Stockholms stift 
välkomnar alla medlemmar 
och andra intresserade till ett 
valspurt på central stationen 
fredagen innan valet.  

 DATUM: 15 september 

Vernissage Röda 
Röster 

Bilder från Röda Röster, 
alkoholfritt bubbel, samtal om 
bildkonst och workshop. 

DATUM: 21 september 

 TID: kl 18-20.00 
PLATS: V Birka-Vasas lokal på 
Sigtunagatan 11 

ARRANGÖR: Röda Röster
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- Det kan införas parallellt med EUs system för handel med 
utsläppsrätter (ETS), som ännu inte märks då antalet 
utsläppsrätter är stort.

Ann Helleday, V Västra Södermalm  

www.klimatsvaret.se 

Replik på Vi måste prata om 
klimathotet 
Ann Helleday, V västra Södermalm, redogör för organisationen 
Klimatsvarets förslag till minskade utsläpp av växthusgaser; en 
kontinuerligt stigande avgifter på fossila bränslen och där 
intäkterna oavkortat delas ut till alla svenska (?) medborgare. Jag 
är positivt inställd till andemeningen i förslaget, men har ändå 
några principiella invändningar.

1. Högre avgifter på fossila bränslen, och energi överlag är 
nödvändigt. Idag tas de avgifterna främst ut genom energiskatten 
och koldioxidskatten och i mindre utsträckning av EUs 
handelssystem med utsläppsrätter. Koldioxidskatten sägs vara den 
högsta i världen, men är idag förenad med många undantag (t ex 
för den tunga industrin), så i praktiken är den mycket lägre än vad 
som sägs. Vi har alltså redan skatter som vi lätt kan justera för att 
kraftigt höja priset på det fossila. Varför gå omvägen och införa 
något nytt?

2. Precis som Helleday skriver är det en ”osvensk” idé att 
intäkterna från en skatt oavkortat ska gå tillbaka till hela 
medborgarkollektivet. Jag står upp för den svenska idén om att 
skatter ska fungera omfördelande. I Helleday och Klimatsvarets 
förslag ska alla medborgare (endast svenska medborgare?) få 
tillbaka lika mycket. Men då missar vi den omfördelande 
principen. Vänsterpartiet är för höjda skatter och avgifter på det 
som smutsar ned, men intäkterna bör gå till klimatinvesteringar i 
det som kraftigt minskar våra utsläpp. Det vinner hela samhället 
på, inte minst de med liten plånbok som t ex behöver bättre och 
billigare kollektivtrafik och klimatrenoverade bostäder och 
lokaler.

3. Mer pengar tillbaka till folks plånböcker är dålig klimatpolitik. 
Erfarenheten visar att med högre inkomster kommer ökad 
privatkonsumtion. Privatkonsumtion driver på utsläpp i mycket 
högre utsträckning än offentlig konsumtion. Därför är det, 
återigen, bättre att intäkterna fördelas ut av staten efter behov 

Röda Röster nr 30 31 augusti 2017

För fred och 
solidaritet – mot 
krig och kärnvapen 

Sundbyberg har en historia av 
protester mot kärnvapen. 
Redan 1961 genomfördes 
Ursviksmarschen - Sveriges 
första protestmarsch mot 
atomvapen. Nu samlas vi igen! 
Kom och visa ditt stöd för fred 
genom en manifestation och 
musik. Låt Sundbybergs 
historia lysa starkt även nu i sin 
kamp mot kärnvapen och krig. 
Tal av: Stig Henriksson, 
riksdagsledamot 
Vänsterpartiet, Walter Mutt, 
riksdagsledamot 
Miljöpartiet, Aktionsgruppen 
Nej till NATO. Musik 
av: Marcela Soto Gonzalez, 
Tensta Gospel Choir. 

 DATUM: Lördag 23 
september 

 TID: 13.00-14.00 
 PLATS: Sundbybergs torg
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(alltså till offentliga klimatinvesteringar). Vi vill väl hellre att 
intäkterna ska gå till bättre kollektivtrafik än att människor ska 
köpa sin andra bil till hushållet?

4. Högre pris på det som smutsar ned är en bra princip och bidrar 
till de facto minskade utsläpp. Men en ännu effektivare metod är 
helt enkelt att förbjuda det som smutsar ned. Fram till dess att ett 
sådant förbud vinner laga kraft ska vi förstås ha klimatstyrande 
skatter/avgifter på utsläppen.

5. Helleday har en viktig poäng i sitt förslag; den folkliga 
förankringen. Sannolikheten att en skatt vinner folkligt stöd ökar 
när människor ser att de får något tillbaka. Men att denna 
återbäring endast ska kunna komma som mer pengar i den egna 
plånboken tror jag är för begränsat, och kanske en påverkan från 
USA varifrån Klimatsvarets förslag härstammar. Kan vi peka på 
att intäkterna från höjda miljö- och klimatskatter går till att ställa 
om torde människor lätt kunna sluta upp bakom förslagen.

6. Helleday har också en poäng i att vi borde tala mer om 
klimatförändringen och att frågan måste komma in i fler 
sammanhang. Vi som politiker har en viktig uppgift att se till att 
klimatfrågan synliggörs och ges lösningar på inom alla 
politikområden. Kulturpolitik, bostadspolitik och finanspolitik 
för klimatet – där har vi en stor utmaning.

 Jens Holm (V) miljö- och klimatpolitisk talesperson och 
medlem i V Enskede 

En ekogård på Järvafältet 
Mitt på Järvafältet ligger Hästa gård, en jordbruksfastighet som 
ägs av Stockholms stad. Med sina 185 hektar är gården ett av 
världens största stadsnära jordbruk. Gården ligger bara en kvarts 
promenad från Akalla. Gården arrenderas av ett företag som föder 
upp betesdjur. Staden har sagt upp arrendet till den 31 december 
2017, och då uppstår intressanta möjligheter för framtiden. Frågan 
utreds av Trafikkontoret.

Det finns en visionär men konkret idé om vad staden kan göra 
med området. Några föreningar i området har lagt ett 
medborgarförslag om att gården ska omskapas till en 
deltagarstyrd eko-enhet. Gården kan bli en lokal köksträdgård för 
hela norra stockholmsområdet. Förslaget går ut på att ideella och 
ekonomiska föreningar mot låga arrenden ska få tillgång till 
odlingsenheter. Villkoren för detta ska vara att föreningarna 
arbetar ekologiskt, demokratiskt och mångfaldsinriktat. 

Röda Röster nr 30 31 augusti 2017

Kurs för nya 
medlemmar  

Nu är det åter dags för vår 
populära helgkurs. Den vänder 
sig både till dig som är ny 
medlem men också till dig 
som varit med ett tag och vill 
fräscha upp dina kunskaper. På 
kursen går vi igenom 
Vänsterpartiets 
grundläggande politik, och 
dessutom får vi besök av en 
politiker som berättar om sitt 
politiska liv. Vi bjuder på 
frukost och lunch.  

 DATUM: 23-24 september. 

 TID: Lördag kl. 9.30-15.00 
och söndag kl. 10.00-16.30. 

 ANMÄLAN: Mejla namn och 
telefonnummer och skriv 
datumet för den kurs du vill 
gå till storstockholm@vansterp
artiet.se. 

PLATS: Kafé Marx, 
Kungsgatan 84.
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Stadsdelen och föreningarna bildar ett utvecklingsråd som 
utvecklar Hästa gård till en experimentell enhet för ekologisk 
stadsodling. Rådet kan samverka med forskning och utbildning 
och arbeta för att enheten ska kunna erbjuda jobb, rehabilitering, 
arbetsträning, praktik, och introduktion för nyanlända.

Medborgarförslaget behandlades i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 
i maj 2017. Tyvärr blev nämndens beslut intetsägande. Där sägs 
bara att nämnden är positiv till arbetet för en ekologiskt hållbar 
utveckling (vem är inte det?), men säger samtidigt att förslaget 
inte kan genomföras i nuläget då frågan om gårdens framtid 
utreds av flera nämnder.

Just därför hade det varit viktigt att Stadsdelsnämnden i Rinkeby-
Kista uttalade en tydlig viljeinriktning med vad de vill med 
gården. Glädjande nog gav tre ledamöter, däribland 
Vänsterpartiets Leo Ahmed, ett tydligare särskilt uttalande i 
protokollet (170518). De säger följande:

”Vi ser väldigt positivt på ambitionen om att utöka stadsodlingen 
på Järvafältet. Stadsdelens grönytor behöver kunna komma 
medborgarna tillhanda på ett önskvärt sätt. Med en ekologisk 
stadsodling kan sysselsättningsmöjligheter skapas och 
medborgares fritid förgyllas. Vi ser givetvis också positivt på det 
faktum att stadsodlingen kan bidra med närproducerade råvaror. 
(…)”

Nu ligger bollen hos Trafikkontoret som fått i uppdrag att handla 
upp extensiv parkskötsel och naturvård i området. Detta ska ske 
enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär en 
stor risk för att hela processen kommer att ske under stort 
hemlighetsmakeri på grund av upphandlingsreglerna. De boende 
och föreningar i området kommer inte att bli involverade i 
processen. Det är viktigt att Trafikkontorets utredningsuppdrag 
utvidgas till att också innefatta det alternativ som presenteras i 
medborgarförslaget, eller andra liknande idéer. Det innebär att 
staden behåller driften i egen regi till dess att demokratiska och 
hållbara former för självförvaltning utformats.

Det kan finnas vissa öppningar för det i den tjänsteskrivelse som 
låg till grund för beslutet. Där sägs följande:

”Kontoret anser att det är viktigt att noggrant utreda hur gården 
ska användas för att bäst tjäna den växande stadens behov och ta 
tillvara de unika möjligheter som gården och dess marker innebär. 
Det finns idéer kring gröna näringar, kunskapscenter, socialt 
företagande, utvecklad besöksverksamhet mm.(…)”

Problemet är att involvering av de boende inte kan göras i den 

Röda Röster nr 30 31 augusti 2017

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 . 

http://vansterdagarna.vansterpartiet.se/
http://vansterdagarna.vansterpartiet.se/
http://vansterdagarna.vansterpartiet.se/
http://vansterdagarna.vansterpartiet.se/
http://vansterdagarna.vansterpartiet.se/
http://vansterdagarna.vansterpartiet.se/


processen så länge formen är extern upphandling. Därtill är LOU 
alldeles för stelbent. Ett utvidgat utredningsuppdrag kan så vitt 
jag förstår bara ske genom ett nytt beslut i trafiknämnden. Därför 
är det viktigt att vår stadshusgrupp agerar för att frågan ska tas 
upp i Trafiknämnden så snart som möjligt. Jag har skrivit om detta 
tidigare till våra ledamöter i Trafiknämnd och 
Exploateringsnämnd men vet i nuläget inte vilka initiativ som 
stadshusgruppen tagit.

Vi får inte missa den här chansen att göra något visionärt som 
förenar frågor om social hållbarhet och ekologisk hållbarhet i den 
konkreta kommunalpolitiken.

Torbjörn Vennström, V Kungsholmen  

Ledamot av V-distriktets Miljö- och klimatutskott 

De drabbade och de missnöjda 
Jag packar ner de gamla sovsäckarna i min svarta bag. På senare år 
har de mest använts för att leka kålmask eller för att härbärgera 
min sons mjukisdjur. Nu ska sovsäckarna äntligen komma till 
användning igen. När lägenhetsdörren slår igen efter mig sätter 
jag mig på cykeln och trampar iväg mot Medborgarplatsen. Jag har 
bestämt mig för att lämna tyckandet på Facebook och göra en 
insats i verkliga livet. 

Trappan framför Medborgarhuset är fylld av ungdomar. De är 
ännu fler nu än när jag besökte dem på Mynttorget för några 
dagar sedan. På de handmålade plakaten läser jag: "Tänk om det 
var ditt barn" och "Skicka inte oss till döden". 

Lite försynt tar jag kontakt med en av killarna i gul väst. Jag vet 
att de är utsedda av sina kamrater för att vakta manifestationen, 
prata med besökare och dela ut mat. Allt är organiserat av 
ungdomarna själva och koordineras via deras Facebook-sida "Ung i 
Sverige". 

Jag tänker på vad jag har läst om det politiska subjektet. För att få 
en förändring till stånd krävs att de som är drabbade ser varandra, 
upptäcker att de är många och att de organiserar sig. Det behövs 
också en allians med människor som inte är drabbade, men som är 
missnöjda med sakernas tillstånd. Det är här vi Vänsterpartister 
kommer in. 

Ungdomarna på Medborgarhusets trappa är drabbade av den 
svenska statens inhumana asylpolitik. De riskerar att skickas till 
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Sjukt hus 

Vänsterpartiets lokalföreningar 
i Enskede, Årsta och Farsta 
bjuder in till en 
föreläsningskväll om Nya 
Karolinska.  

Journalisterna Fredrik 
Mellgren och Henrik Ennart 
som har skrivit boken "Sjukt 
hus" berättar om avslöjandet 
av miljonrullningen i samband 
med bygget av Nya Karolinska. 

Sjukhuset försenades, 
fördyrades… mer, mer.. och 
sen ännu mer. Innan kontraktet 
går ut 2040 kommer det att ha 
kostat Stockholm upp till 61 
miljarder. För det priset skulle 
man kunna betala för 13 
Turning Torso –skyskrapor. Eller 
hålla igång det svenska 
försvaret i ett år. 

Nu berättar journalisterna om 
sitt avslöjande, som gav dem 
Guldspaden för grävande 
journalistik 2016. 
Oppositionslandstingsrådet 
Håkan Jörnehed (V) medverkar 
också på seminariet. 

Plats: moment:teater på 
Gubbängstorget 117 

Tid: den 3 oktober 2017, med 
början 19:00. Fri entré. 



Afghanistan, ett söndertrasat land som många av dem aldrig har 
satt sin fot i. Vi Vänsterpartister är kanske inte personligen 
drabbade av Migrationsverkets utvisningsbeslut, men vi är 
definitivt missnöjda. 

Klockan närmar sig elva på kvällen när jag sakta drar mig från 
Medborgarplatsen. Min familj och min sköna säng väntar på mig 
där hemma. Jag har förstahandskontrakt både på lägenheten och 
medborgarskapet, men jag är ändå jävligt missnöjd. Imorgon ska 
jag besöka de afghanska ungdomarna igen, tänker jag när jag 
sätter mig på cykeln och trampar iväg genom Södermalmsnatten.

Johan Norlin, V Liljeholmen-Hägersten 
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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. 
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