
Slutreplik på Var fanns 
Vänsterpartiet? RR nr 24 
Var var Vänsterpartiet? Frågan kvarstår, var ÄR Vänsterpartiet 
när det handlar om det specifika våldet som vi kallar 
hedersrelaterat?

I små segregerade samhällen där minoriteter bor kan begreppet 
”heder” betyda allt. Familjen/klanen är den struktur som bevakar 
och förvaltar medlemmarnas heder.

Vänsterpartiet kan inte anklagas för att på något sätt vara 
rasistiskt OM vi tar ställning för de flickor (oftast) som inte får 
vanära familjen/klanen. Det handlar om att inte gå patriarkatet 
till mötes, att inte med skattepengar stödja de skolor och 
föreningar som öppet diskriminerar flickor, som inte följer 
svensk skollag, som har sina egna regler och uppfattningar om 
vad som är rätt och riktigt.

Det ovan nämnda kan inte på något sätt passa in på begreppet 
”mäns våld mot kvinnor” - det är inte en man i en nära relation 
som slår sin kvinna, det handlar om att flickor kan mördas av 
sina fäder eller bröder, av ett kollektivt tryck mot en familj.
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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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Maj Karlsson nämner ord som ”strukturer”, att män är 
överordnade kvinnor är knappast någon nyhet. Men här handlar 
det om mer än att män är överordnade, det handlar om att ett 
helt samhälle (som en slags bygemenskap) tar sig rätten att bevaka 
varandra. Visst är det bra med utbildning, men här utbildar man 
sig själva, tack vare möjligheten att, bara så där, starta en egen 
skola.

Lagstiftning är bra, klara besked till alla i ett land hur vi ska 
förhålla oss till varandra. Vad jag vet har vi förbud mot både 
barnäktenskap, månggifte och diskriminering, men vi måste också 
vara där och se när det bryts mot lagen. Nej, säger vi, ingen ska 
tvingas till giftermål mot sin vilja! Men ”strukturerna” kvarstår 
och vi var inte där när hon giftes bort.

Avslutningsvis vill jag säga att vi alla måste se det hedersrelaterade 
våldet som något annat än Mäns våld mot kvinnor, då kan vi 
kanske komma någon vart. Segregeringen är en rot att dra upp, 
fel- riktade bidrag en annan. Till hjälp har vi både VHEK, Varken 
hora eller kuvad, och GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime. Dem 
måste vi lyssna på, där måste också Vänsterpartiet finnas!

Eili Hirdman, V Västra Södermalm 

Vänsterpartiet och 
hedersproblematiken 
Jag läser Maj Karlssons replik i senaste numret av Röda Röster 
och för första gången upplever jag ödmjukhet och självkritik från 
partiets sida, då hon påpekar att vi kanske inte gjort mycket nog! 
Det jag annars gång efter annan slagits av i debatten är hur 
Vänsterpartiet förnärmat slår sig för bröstet så snart kritik 
framförs, och skyndar sig att lyfta fram det som åstadkommits, 
utan att inse vad det är som egentligen förorsakar det låga 
förtroende vi åtnjuter i frågan!  

Jag tror faktiskt inte att kritiken vi möter handlar om 
partiprogram, motioner, stöd till kvinnojourer eller 
utbildningssatsningar inom rättsväsende och socialtjänst! Dessa 
ska partiet ha all cred för. Nej, misstroendet handlar om attityder, 
och om frånvaron i den allmänna debatten! Med undantag för 
Amineh Kakabaveh är partiföreträdare på riksdagsnivå väldigt 
osynliga när förtryck i hederns namn debatteras. Flertalet 
riksdagspartiet tar sig an frågan betydligt bättre än vi gör, inte 
minst Liberalerna som går från klarhet till klarhet! Tvärtom har 
våra riksdagsledamöter vid upprepade tillfällen misstänkliggjort 
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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



både partikamrater och andra seriösa och kunniga debattörer som i 
åratal bekämpat hedersrelaterat våld och förtryck, och antytt att 
dessa drivits av en rasistisk och antimuslimsk agenda.

Partiet har uppenbara problem att inlemma kampen mot 
hedersförtryck i sin antirasistiska hållning! Enligt min uppfattning är 
anledningen att man fastnat i postkolonialt tänkande och placerat 
inte minst muslimerna i en konstant offerroll, utsatta för strukturell 
rasism. En tes som även ex-muslimen Omar Makram gav uttryck för 
vid ett seminarium den 11 oktober i år, arrangerat av GAPF och 
riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i 
hederns namn (ett seminarium där V och SD f.ö. var de enda partier 
som inte undertecknat inbjudan!) Även Eli Göndör skrev så sent 
som den 13 oktober en krönika på snarlikt tema i tidningen Fokus.

För att återvinna förtroendet, både internt och externt, tror jag att 
Vänsterpartiet behöver ta ett stort kliv framåt i debatten, och lyfta 
frågan betydligt bättre i press och sociala medier. Hur ska våra 
potentiella väljare annars veta var vi står, eller för den delen våra 
kritiker, som gärna griper tillfället i akt att påpeka hur osynliga vi är, 
och hur partiets främsta kämpar bemötts?

Vidare bör vi sluta att rasiststämpla seriösa debattörer när de yttrar 
sig om problem som bevisligen existerar i vårt samhälle. Vi behöver 
också sätta ned foten och markera bättre gentemot organisationer 
som ger uttryck för antidemokratiska, kvinnofientliga, homofoba 
eller antisemitiska åsikter, även om medlemmarna ifråga råkar 
tillhöra en grupp som emellanåt blir utsatta för rasism. Först den dag 
vi förmår att hålla båda dessa bollar i luften samtidigt, och inte 
tillämpar medietystnad i känsliga frågor, kommer allmänheten att 
känna förtroende för oss, och vi får chansen att växa oss starka!

Maria Nehro, V Kungsholmen 

  

Vänd misstron till förtroende 
I Ungdomsbarometern 2015 svarade 2 216 unga (15-24 år) och 2 027 
vuxna (25-49 år) på olika samhällsfrågor. Resultatet väckte 
uppmärksamhet i media, men har i övrigt dött sotdöden. Nu när det 
knappt är ett år kvar till valet kan det vara på sin plats att 
återuppväcka en del av resultaten:

• Ungdomsbarometern skrev 7/12 2015 att ”konspirationsteorier och 
misstroende för politiker utbrett bland både unga och vuxna”.

• 51 procent av ungdomarna ansåg att politikerna saknade förmåga 
att lösa problemen i Sverige.
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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. 

Skicka din debattext till 
redaktionen på 
roda.roster@vansterpartiet.se 
(ca 3000 tecken inklusive 
blanksteg). Redaktionen tar 
gärna emot utkast att utveckla 
tillsammans med skribenten. 

Nästa nummer utkommer 30 
november. Deadline är 20 
november.  

Fotografierna till ”Var fanns 
Vänsterpartiet? RR nr 24” och 
”Replik på En ekogård på 
Järvafältet RR nr 30” är tagna 
av Johan Norlin. Konstverket är 
skapat av Marie Jäderberg 
Vasdeki och Marie Ytterbom. 
Illustrationen till ”Att arbeta är 
att leva” är gjord av Johan 
Norlin. Fotografierna till 
”Jordbruksverket sänker 
djurskyddet” och  ”Stoppa 
Apple-huset i 
Kungsträdgården!” är tagna av 
Mattias Enroth.  

Av skribenterna är sex kvinnor 
och åtta män. 



• 46 procent ansåg att politiker sällan berättar de verkliga motiven 
bakom sina beslut.

76 procent upplevde helt eller delvis att partierna inte vågar lyfta 
känsliga frågor.

Så här kommenterar Ungdomsbarometerns VD resultaten: ”Den 
här graden av misstroende har vi, vad jag känner till, inte riktigt 
observerat tidigare under våra 25 år av generations- och trendanalys. 
Eftersom tankarna tycks vara särskilt fast rotade bland vuxna finns 
såklart skäl att ta utvecklingen på stort allvar”.

Varför har Vänsterpartiet bara 8 procent väljarstöd (enligt SCB juni 
2017) hos unga mellan 18-24 år? Medan vi når drygt 13 procent bland 
åldersgrupperna 25-34 år? Enligt Valu 2014 röstade 9 procent av 
förstagångsväljarna på V och lika många på Fi. S fick 20 procent och 
Mp fick 15 procent.

Det ska inte finnas några förbjudna diskussioner eller frågor inom 
vänstern. Det ska inte finnas någon tystnadskultur. Bara högt i tak 
och långt till dörren. Varför har hälften av våra medlemmar under 
2010-2014 lämnat partiet? Hur arbetar vi inom partiföreningarna 
för att få ihop denna helhet?

Vi måste leva som vi lär. Vara goda förebilder. Våga ”lyfta känsliga 
frågor”. 

Det talas om ”nidbilder” av vårt parti- hur tacklar vi dessa? Visa att 
vi är ett självständigt oppositionsparti.

• Vad blir våra svar till ungdomar som misstror de politiska 
partierna, har vi några bra svar? Det finns ett intresse för 
samhällsfrågor hos unga, låt oss ta fasta på detta.

Ett svar är att vi måste skapa en förtroendekultur inom vänstern, 
och tala om vad vi är bra på, vad vi har medverkat till och visa upp 
det positiva som skett. Visa att vi gör skillnad. Visa att vi tror på oss 
själva.

Drygt 200 000 människor i Sverige är medlemmar i ett politiskt 
parti, och 1-2 procent är aktiva medlemmar. Det är detta vi har att 
jobba med. Dessutom finns ett stort samhällsengagemang hos 
många unga som delar våra värderingar och lösningar, men ändå inte 
söker sig till oss. Vi ska visa att vi har förmåga att lösa samhälls-
problem – att hålla oss till sanningen och meddela de verkliga 
motiven bakom våra beslut – och våga lyfta känsliga frågor. Det är 
vårt SAMHÄLLSKONTRAKT. Antar du utmaningen?

Bengt Sundell V Liljeholmen - Hägersten 
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Månadens citat 

"Våra Facebookstatusar och 
våra instagramuppdateringar 
bör inte förstås som varken en 
upplysning kring sexualiserat 
våld eller en vädjan till förövare 
att sluta upp med sina 
sexistiska beteenden. Istället 
bör de förstås utifrån vårt 
behov av att prata med 
varandra om att bli utsatt för 
sexualiserat våld samt som ett 
sätt att synliggöra strukturen 
bakom det sexualiserade 
våldet - könsmaktsordningen.” 

//Ung Vänster, Facebook 171019 

"I åratal normaliserades 
trakasserierna. Nu lyfts locken i 
mängder av länder. Metoo-
rörelsen framkallar mycket 
gott. Kanske bevittnar vi det 
bästa som hänt jämställdheten 
på länge.” 

//Peter Wolodarski, Dagens 
Nyheter 171022 

”#metoo avslöjar mångåriga 
arbetsplatsproblem lite här och 
var som chefer gett blanka fan 
i. Först nu agerar de, principlöst 
opportunistiskt. Men de allra 
flesta kvinnor som drabbas av 
sexuella trakasserier på mindre 
flashiga arbetsplatser – eller 
lika ofta, av en orättvis 
lönesättning grundad i kön – 
kan inte gå till medierna, för 
vem bryr sig om dem? Det är 
deras namnlösa historier, som 
vi finner på erfarenhetsbanken 
#metoo, som är den struktur vi 
måste börja prata om nu.” 

//Åsa Linderborg, Aftonbladet 
171018



Att arbeta är att leva 
Alla människor arbetar, men alla får inte betalt för det. Föräldrar 
som ställer upp som tränare i barnens idrottslag, kvinnor som tar 
hand om sina åldrade föräldrar, pensionärer som passar barn och 
hjälper släkt och vänner med både det ena och det andra - alla tar 
de av sin tid och kraft för att ge något till omgivningen. Arbete 
ger mening åt tillvaron, det ger gemenskap och det kan ge pengar 
i plånboken. Att arbeta är att leva sägs det. Men hur mycket 
arbete mår vi bra av?

Om vi ser alla aktiviteter utöver nöje och vila som arbete så är det 
uppenbart att många heltidsarbetande arbetar mer än vad som i 
längden är hälsosamt. Har en dessutom barn och är aktiv i några 
föreningar är risken för stress och utbrändhet uppenbar. 
Arbetsköparna driver på och vill se ständigt ökad produktion utan 
ökade kostnader. Många arbetssäljare som har råd köper 
skattesubventionerad hemhjälp för att få livspusslet att gå ihop. 

Samtidigt går stora grupper av människor sysslolösa. Inget 
lönearbete ger med dagens usla a-kassa en mager inkomst. Har en 
dessutom barn är det svårt att få slantarna att räcka till. I vårt 
benhårda klassamhälle är det långt mellan arbetarklass och 
medelklass och barnen är de som tydligast får känna av 
orättvisorna. Inget lönearbete, inga pengar till fritidsaktiviteter 
och inget hopp om förändring är ingen bra grund för en 
meningsfull tillvaro. 

Vissa borde jobba mindre, andra vill jobba mer. Hur mycket 
behöver vi jobba för att få samhällsekonomin att gå ihop? Ju mer 
vi arbetar och ju mer produktivt arbetslivet blir desto mer 
producerar och konsumerar vi. Christer Sanne har i en rapport för 
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Skolans reformer 

Föredrag av Majsa 
Allelin, doktorand i socialt 
arbete vid Göteborgs 
universitet.  Föredraget 
kommer handla om den 
svenska skolans reformer från 
jämlikhet och samhällsfostran 
mot mer individualisering och 
valfrihet. 

”Under 1990-talet genomgick 
den svenska grundskolan ett 
systemskifte och under 2010-
talet kom ytterligare en 
reformvåg. Betoning på 
samhällsfostran och jämlikhet 
har successivt kommit att 
ersättas med en allt starkare 
individualisering och valfrihet. 
Samtidigt ökar klyftorna i 
skolan och allt fler elever mår 
sämre. Hur ska vi förstå denna 
utveckling? Lever parollen om 
en skola för alla kvar? Vilken 
kunskapssyn genomsyras 
skolan av idag?” 

 DATUM: 1 november. 

 TID: kl. 18.00-20.00. 

 PLATS: Kafé Marx, 
Kungsgatan 84



Naturvårdsverket visat att arbetstidsförkortning är ett effektivt 
sätt att minska miljöbelastningen från privat konsumtion. Hans 
undersökningar visar att de flesta heltidsarbetande vill jobba 
mindre, men med förutsättningen att alla andra gör likadant. 
Arbetstidsförkortning kan också vara ett sätt att ”dela på jobben” 
eftersom vissa sektorer behöver anställa fler för att kompensera 
bortfallet i antal arbetade timmar. Precis som de flesta andra som 
forskar om arbetstidsförkortning är Sannes idé att vi ska ta ut 
produktivitetsökningar i förkortad arbetstid istället för ökad 
materiell välfärd. 

Vilken materiell nivå är rimlig om vi ska producera och 
konsumera mindre? Enligt Staffan Laestadius som är professor i 
industriell ekonomi på KTH har industrins 
produktivitetsökningar historiskt varit beroende av fossila 
bränslen. Eftersom kampen mot klimatförändringarna nu tvingar 
oss att kraftigt minska användningen av fossila bränslen kommer 
industrins produktivitet att påverkas. Enligt Laestadius är ett 
rimligt antagande att det vore hållbart att leva på 1950-talets 
materiella nivå, men med dagens teknik. Det innebär tex att äta 
kött ungefär en gång i veckan, att de flesta familjer inte har egen 
bil eller kan åka på solsemester till Thailand samt att framtidens 
barn inte kan räkna med att ha ett eget rum så länge de bor 
hemma. 

Minskad produktion och konsumtion skulle givetvis innebära att 
medelklassen tvingas sänka sin materiella nivå. Samtidigt lever 
stora delar av arbetarklassen redan på en låg materiell nivå och har 
behov av att upprätthålla eller rentav öka denna. Att fördela 
samhällets resurser rättvist blir än viktigare när ekonomin inte 
längre växer så snabbt att arbetarklassen kan överleva på smulorna 
från den rike mannens bord. 

De som verkligen skulle förlora på arbetstidsförkortningen är 
arbetsköparna. Företagen skulle behöva anställa fler eller tvingas 
se produktionen minska. Det innebär ökade kostnader i 
kombination med minskade intäkter och i slutänden minskat 
överskott. Den obscena förskjutningen till kapitalets fördel i 
kampen om fördelningen mellan vinst och löneutrymme skulle 
äntligen kunna brytas. Minskat lönearbete ger oss möjlighet att 
lösa klimatkrisen, minska stressrelaterad sjukfrånvaro och göra 
samhället mer jämlikt. Det skulle också ge oss mer tid för det 
oavlönade arbete som vi utför av lust eller nödvändighet och som 
stärker vår samhörighet med varandra och skänker mening åt 
tillvaron. Att arbeta mindre är att leva mer. 

Johan Norlin, V Liljeholmen-Hägersten
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Vänsterpartiets 
Pensionärsklubb 

Pensionärsklubben är en 
förening för pensionärer, 
oberoende av bostadsort. Du 
kan vara medlem både i din 
lokalförening och i 
pensionärsklubben om du vill. 

"Nyfiken Grå" är en 
föreläsningsserie i samarbete 
mellan Vänsterpartiet 
Pensionärsklubb och ABF 
Stockholm och hålls på Kafe 
Marx, Kungsgatan 84, 
torsdagar kl 13 - 15. 
Kontaktperson för 
pensionärsklubben är Eili 

Hirdman, telefon : 
072-301 41 40 

Torsdag 2/11 - "Ekomarxism 
och miljöpolitik", Rickard 
Warlenius 

Torsdag 9/11 - "Helga 
Henschen, bildmakare, 
multikonstnär och aktivist", 
Birgitta Holm berättar om sin 
nya bok 

Torsdag 16/11 "Domstolen, en 
nämndemans betraktelser", Pia 
Gadd 

Torsdag 23/11 "Vänstern, 
teatern, 70-talet och sedan...", 
Paula Brandt 

Torsdag 30/11 "Om 
Fogelstadgruppen", Ulrika 
Knutson 
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Replik på En ekogård på 
Järvafältet RR nr 30 
Torbjörn Vennström skriver i Röda röster 30 om 
medborgarförslaget om att göra jordbruksfastigheten Hästa gård 
på Järvafältet till en deltagarstyrd eko-enhet där lokala föreningar 
kan få mark för stadsodling till låga arrenden. Vi tycker att det är 
ett utmärkt förslag, där angelägna ekologiska, sociala och 
demokratiska perspektiv går hand i hand. Medborgarförslaget 
behandlades i stadsdelsnämnden i maj, och som Torbjörn 
Vennström noterar så lade de rödgröna majoritetspartierna, 
inklusive V, ett särskilt uttalande i vilket utökad stadsodling på 
Järvafältet välkomnas. Vi som representerar Vänsterpartiet i 
stadens Trafiknämnd och Exploateringsnämnd har samma 
uppfattning. 

Det nuvarande arrendet på Hästa gård är uppsagt och löper ut vid 
årsskiftet. Frågan om vad som ska hända därefter ligger på 
Trafikkontoret, men de har ännu inte lagt några förslag till beslut. 
Vi har framfört vår åsikt till trafikroteln och ansvarigt borgarråd 
Daniel Helldén (Mp) och uppmanar förslagsställarna att boka in 
ett möte med Trafikkontoret och berätta om förslaget (om det 
inte redan är gjort). 

Sara Stenudd, Trafiknämnden 

Rikard Warlenius, Exploateringsnämnden.
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Röd lördag 

Dag och datum: 4 november 

Tid : 12.00 - 14.00 

Plats: Liljeholmstorget 

Info om evenemang : Röd 
lördag 

Kontaktperson för 
evenemang : Niklas 
Vanhainen, 073-2638861 

Arrangör : Vänsterpartiet 
Liljeholmen-Hägersten 

Klimatflyktingar  

Klimatförändringar ställer stora 
krav på våra samhällen och 
kommer göra än mer i en snar 
framtid. Bara sedan 2008 har 
över 22 miljoner lämnat sina 
hem på grund av klimatet. 
Naturkatastrofer, 
översvämningar och 
ökenutbredning kommer att 
tvinga ännu fler människor på 
flykt, men dessa människor 
erkänns inte som flyktingar. 
Tvärtom bygger EU murar och 
den rasistiska 
argumentationen har 
förvandlats till praxis. 

Deniz Butros sitter i 
partistyrelsen och har skrivit sin 
Masteruppsats om 
klimatrelaterad migration och 
beredskap i FN, EU och 
Sverige. Hon har tidigare 
jobbat för Vänsterpartiet i EU 
med migration och 
klimatfrågor. 

 DATUM: 7 november. 

 TID: 18.00-20.00. 

 PLATS: Kafé Marx, 
Kungsgatan 84. 
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Slutreplik på En ekogård på 
Järvafältet RR nr 30 
Vänsterns stadshusgrupp har hela tiden visat sitt stöd för idén att 
lokalbefolkningen ska engageras i den fortsatta utvecklingen av 
Hästa gård och Järvafältet. Gruppen som driver 
medborgarförslaget känner nog sig trygga med det. Däremot är 
de andra majoritetspartiernas hållning i frågan lite mer oklar. 
Därför är det viktigt att Vänsterpartiet är med och påverkar 
direktiven för den fortsatta utredningen. Vad vi förstår så bereds 
frågan just nu av trafikkontoret, vilket ska resultera i direktiv för 
en utredning om Järvafältets framtid, och i synnerhet Hästa 
gårds framtid. Gården är i behov av restaurering vilket kräver 
pengar. Utredningsdirektiven kommer att påverka vilka lösningar 
som kan komma ifråga. Vi är glada att stadshusgruppen intar en 
aktiv roll i utformningen av dessa direktiv och framtagandet av 
projektmedel för ett socialt, demokratiskt och ekologiskt 
utvecklingsarbete. Under tiden peppar vi arbetsgruppen för 
medborgarförslaget att fortsätta bearbeta ledningen för 
Trafikkontoret.

Torbjörn Vennström, ledamot i distriktets miljö- och 
klimatutskott 

Jordbruksverket sänker 
djurskyddet 
 Den 18 oktober reste jag till Jönköping för att träffa 
Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg. Som 
representant för Djurskyddet Sverige överlämnade jag 
tillsammans med Djurens Rätt nästan 60 0000 
namnunderskrifter som våra organisationer samlat in under några 
veckors tid. Orsaken till vår protest är ett förslag till förändade 
föreskrifter för gris där Jordbruksverket vill tillåta att en del av 
Sveriges griskultingar ska få skiljas från sin mamma redan efter 3 
veckor, jämfört med dagens krav på minst 4 veckor. En behöver 
knappast vara expert på djurskyddsfrågor för att förstå hur 
viktigt det är för djurbebisar att få vara tillsammans och kunna 
dia sin mamma. Flertalet forskningsstudier har även visat att 
tidigare avvänjning av smågrisar är negativt för grisarnas välfärd 
och därmed leder till både ett stort lidande både psykiskt och 
fysiskt samt därmed riskerar en ökad antibiotikaanvändning.. Att 
ändra föreskrifter så att avvänjning kan tillåtas efter 21 dagar är 
helt oacceptabelt och en solklar sänkning av djurskyddsnivån.

Röda Röster nr 32 31 oktober 2017

Röd lördag - Birka 
Vasa 

Dag och datum : Lördag 11  
november 

Tid : 11.30 

Plats : Sigtunagatan 11 

Info om evenemang : Röd 
Lördag - Kampanj Nolltaxa. Vi 
träffas på lokalen på 
Sigtunagatan 11 för att 
diskutera igenom materialet, 
stärka oss med varma drycker 
och sen dela upp oss på olika 
knutpunkter med mycket folk i 
rörelse. 

 Kontaktperson :  Niklas 
Lindgren, niklas.pcbh@gmail.co
m 

 Arrangör : Vänsterpartiet Birka 
Vasa 

Röd lördag - Farsta 

Dag och datum : Lördag 18 
november 

Tid : 12-14 

Plats : Farsta torg 

Info om evenemang : Röd 
Lördag på Farsta tog. Vi har 
infobord, bjuder folk på fika 
och kör förvalskampanjen 
"Slutstation nolltaxa". Med 
sikte på valet 2018 börjar vi 
kampanja för en gemensamt 
finansierad kollektivtrafik i 
Stockholms län. 

Kontaktperson för 
evenemang : 
farsta@vansterpartiet.se 

Arrangör : Vänsterpartiet 
Farsta
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Varför är då Jordbruksverket på väg att sänka djurskyddet för 
grisarna? Orsaken är politiska krav och beslut. Vilket kan tyckas 
ironiskt med tanke på att riksdagen tvärtom uttalat att 
djurskyddsnivån inte ska sänkas. I våras antog riksdagen en 
livsmedelsstrategi för Sverige. I denna sägs att svensk 
livsmedelsproduktion ska öka. Och det talas om 
regelförenklingar, målstyrning och flexibilitet. Målsättningar 
som är mycket svåra, om inte omöjliga, att förena med ett gott 
djurskydd.

Det som sker just nu inom djurskyddsområdet är mycket 
oroväckande av flera skäl:

1. Att politikerna avsäger sej ansvar genom att enbart målstyra 
och lämna alla detaljfrågor till en myndighet gör att vi som 
medborgare inte kan ställa någon till svars. När ansvarig minister 
får frågor om förslag som detta hänvisar han till regler mot 
ministerstyre och bedyrar förtroendet för ansvarig myndighet. 
Och myndighetschefen å sin sida hänvisar till politiska direktiv. 
Ett problem, inte bara för grisarna utan även för demokratin.

2. Det är tydligt att Jordbruksverket går näringens ärenden. 
Förslaget om tidigare avvänjning av griskultingar kommer direkt 
från Sveriges grisföretagare. Det är inte det enda exemplet på att 
myndigheten står nära näringen, mink och kyckling är två andra 
djurslag där djurskyddslagen sätts ur spel till förmån för 
önskemål från dessa näringar.

3. Det är tyvärr lika tydligt att Jordbruksverket inte lyssnar på 
forskarna. Både svenska och utländska djurskyddsforskare har 
genom remissvar och brev till Jordbruksverket avstyrkt förslaget 
om tidigare avvänjning. Men då hänvisar myndigheten istället till 
en pilotstudie utförd av grisbranschen själv. Oroväckande 
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Röd lördag - Birka 
Vasa 

Dag och datum : Lördag 25 
november 

Tid : 11.30 

Plats : Sigtunagatan 11 

Info om evenemang : Röd 
Lördag - Kampanj Nolltaxa. Vi 
träffas på lokalen på 
Sigtunagatan 11 för att 
diskutera igenom materialet, 
stärka oss med varma drycker 
och sen dela upp oss på olika 
knutpunkter med mycket folk i 
rörelse. 

 Kontaktperson :  Niklas 
Lindgren, niklas.pcbh@gmail.co
m 

 Arrangör : Vänsterpartiet Birka 
Vasa 

Röd lördag - 
Skärholmen  

Dag och datum: Lördag 25 
november 

Tid: 13.00-14.30 

Plats: Vid 
tunnelbaneuppgången, 
Vårberg 

Info om evenemang: Röd 
Lördag. Vi ger oss ut på gator 
och torg för att synas, driva 
aktuella politiska frågor och 
prata med människor om 
Vänsterpartiet och vår politik. 

Kontaktperson: Johanna 
Mathiasson, johanna.mathiasso
n@gmail.com 

Arrangör: Vänsterpartiet 
Skärholmen
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Trump-likt att visa ett sådant förakt och ointresse för oberoende 
forskning.

 4. Ett sänkt djurskydd riskerar ironiskt nog den svenska 
animalieproduktionen. Att kor får beta, grisar böka och behålla 
sina svansar och att djuren inte matas med antibiotika i 
förebyggande syfte är nämligen oerhört viktigt för oss som 
konsumenter. I stället för att sänka djurskyddsnivån borde 
svenska producenter av animaliska livsmedel använda detta än 
mer i sin marknadsföring. För samtidigt som 
animaliekonsumtionen bör minskas totalt ska självklart det kött, 
mjölk och ägg vi äter komma från djur som har det så bra som 
möjligt.

I början på nästa år ska regeringen presentera ett förslag till ny 
djurskyddslag. Tyvärr säger ryktena att den inte kommer 
innehålla särskilt mycket utan just vara en ramlag där än mer 
överlämnas till myndigheterna.

På samma sätt som regeringen duckar gällande utvisningarna till 
Afghanistan och hänvisar till ansvarig myndighet sker nu alltså 
även på djurskyddsområdet. Men när det gäller djuren är det 
väldigt få politiker som höjer rösten, även inom Vänsterpartiet. 
Det är dags att ändra på detta nu!

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet 
Sverige och medlem i Vänsterpartiet Västra Södermalm 

Så har än en gång V i stadshuset (stadsbyggnadsnämnden, 
Wiklund) böjt rygg för datajätten Apple. Tillsammans med S och 
MP har V i praktiken oreserverat sagt ja till att Apple får ta över 
norra delen av parken med ett stort hus. S/V/MP har bara några 
obetydliga anteck-ningar i nämndprotokollet. En MP-
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Socialistiskt forum 

Välkommen till Socialistiskt 
forum 2017 med tema VALET! 

Med ett år kvar till valet står vi 
inför många strategiska vägval. 
Om vi blickar in i framtiden –
 ett år från nu – så vet vi inte 
vilken regering vi kommer ha, 
vilka partier som kommer att 
ingå i den eller vilken politisk 
agenda som kommer att råda. 
Men för den breda vänstern 
finns alla möjligheter att sätta 
agendan för vilka frågor som 
kommer att prägla både 
valrörelsen och den politiks 
som bedrivs efter valet. 

Vad kan vänstern lära sig av 
internationella framgångar och 
bakslag? Vilka är 2018 års 
ödesfrågor? Hur ser vänsterns 
reformagenda ut? Vilka är de 
stora sociala rörelserna som 
kan bidra till förändring av 
samhället? Eller vad vill ni se 
att vi diskuterar? 

Programmet är under 
utformning, håll utkik här för 
mer information eller 
på forumets facebook-sida 

 DATUM: 25 november 
TID: kl. 10.00 

PLATS: ABF-huset, Sveavägen 
41 

ABF Stockholm och LO-
distriktet Stockholms Län
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representant har lämnat ett mer kritiskt yttrande. M, L och C är i 
sitt yttrande mer kritiska till nuvarande förslag, men har inget 
emot att ett Apple-bygge genomförs. KD säger nej till bygget.

Att man beslutat att frågan ska ut på samråd är mest ett sätt att 
något kunna fly politiskt ansvar - det leder inte till någon ändring 
i frågan om Apple-husets vara eller inte vara.

Man fortsätter att felaktigt påstå att staden inte kan stoppa 
bygget eftersom det redan finns en detaljplan. Men detaljplaner 
gäller både utformningen och användningen av en byggnad. Det 
är ju inte en restaurang Apple vill driva. Dessutom finns 
bestämmelser om detaljplaners giltighetstid. Bygget gäller en 
tomträtt och staden kan stoppa bygget eller besluta om 
begränsningar som gör bygget ointressant för Apple. Det senaste 
förslaget går dessutom alltjämt längre än gällande detaljplan. En 
restaurang är en naturlig del av parken, det är inte en 
försäljningslokal för Apples varor.

Apple är inte vilket företag som helst. Det är ökänt för att anlita 
underleverantörer med barnarbete och omänskliga arbetsvillkor. 
Flera internationella organisationer har rapporterat om 
fruktansvärda arbetsförhållanden i fabrikerna i Kina. Den senaste 
rapporteringen om avskyvärt barnarbete gäller gruvor i Kongo, 
som Apple köpt den värdefulla metallen kobolt från för att 
tillverka sina produkter.

Apple är en av världens värsta skatteflykting. EU har beslutat att 
företaget ska betala 123 miljarder kronor i utebliven skatt i Irland 
- det enda land i Europa där Apple betalar nämnvärd 
företagsskatt. I Sverige lär man ha en omsättning på en halv 
miljard kronor, men betalar enligt uppgift i media bara några 
hundra tusen kronor i företagsskatt.

Är det verkligen V-medlemmarnas uppfattning att 
Kungsträdgården ska förändras på detta sätt och att ett företag 
som Apple ska få ta över en del av stadens viktigaste park?

Bo Jangenäs, V Västra Södermalm 

Vänstern i Honduras 
behöver vårt stöd! 
Honduras är ett av världens fattigaste länder. Enligt FN-organet 
CEPAL lever 64 % av befolkningen i fattigdom och är 
tillsammans med Paraguay i särklass det mest ojämlika landet i 
Latinamerika. Honduras är också ett av världens farligaste länder.  
Siffror från UNDP (år 2016) visar att landet har högsta 
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Marxism för tjejer 
med Ung Vänster 

Marxismen är en bärande teori 
inom arbetarrörelsen men 
tyvärr är det inte sällan som de 
marxistiska teorierna reduceras 
till en "killfråga". Vi vill genom 
Marxism för tjejer skapa ett 
rum där vi tjejer får chans att 
snacka marxism och utbyta 
tankar och idéer utan att vi 
känner oss begränsade. Det 
handlar helt enkelt om att 
tillgängliggöra marxismen för 
fler än en liten grupp 
människor. 

Under dagen kommer vi gå 
igenom marxismens grunder, 
synen på staten, 
arbetsvärdelära och mycket 
mer. Oavsett om "marxism" är 
ett nytt begrepp för en eller 
om man söker mer 
fördjupande diskussioner om 
marxistiska teorier så är kursen 
öppen för alla, och man 
behöver såklart inte vara 
medlem i Ung Vänster. 

 DATUM: 26 november 
 TID: 9.30 – 19.00 
 FACEBOOKEVENEMANG 
 PLATS: Håll koll i eventet för 

uppdaterad information 
 ANMÄLAN: Maila 

storstockholm@ungvanster.se 
med ditt namn, mobilnr och 
eventuell matallergi. 
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mordstatistiken i Latinamerika.

Även det politiska våldet drabbar både miljö- och 
människorättsaktivister och vänsterrörelsen hårt. Mord på 
aktivister är högst i världen. I mars 2016 mördades en av 
Honduras mest kända miljöaktivister i landet, Berta Caceres. Hon 
ledde kampen mot dammprojektet Agua Zarca som hotar att 
översvämma marken för Lenkafolket. Hon mottog 2015 Goldman 
Environmental Prize.

Det styrande högerpartiet Partido Nacional plundrar statskassan 
på tillgångar och låter utländska företag ohämmat ta över och 
förstöra böndernas och ursprungsfolkens marker. Knarkkarteller 
sammankopplade med försvarsmakten innehar viktiga positioner 
och kontrollerar hela provinser i landet. Högerpresidenten Juan 
Orlando Hernández vill återväljas och har manipulerat Högsta 
Domstolen för att tillåta omval trots att konstitutionen förbjuder 
detta. Det var argumentet för statskuppen 2009 när högern 
störtade den demokratiskt valda presidenten Manuel Zelaya.

Efter statskuppen 2009 har motståndsrörelsen, vänstern och 
andra progressiva krafter organiserat sig först i Frente Nacional de 
Resistencia Popular (FNRP) och därefter bildat ett brett parti 
LIBRE. I valet 2013 fick partiets presidentkandidat Xiomara 
Castro, trots omfattande valfusk, 28 % och blev tvåa efter högerns 
kandidat Hernandez med 36 %. LIBRE blev näst största partiet i 
parlamentet med 37 ledamöter.

Trots att det är förenat med livsfara att vara politiskt aktiv har 
vänstern och de progressiva krafterna starkt bekämpat 
högerpolitiken både i parlamentet och på gatorna. Inför valet 2017 
har LIBRE och två andra oppositionspartierna PAC och PINU 
gått ihop i en valallians. Även liberala grupper är på väg in i 
alliansen mot högern.

Motståndet från högern kommer att vara skoningslöst och den 
kommer att få stöd från storföretag som vill slå vakt om sina 
intressen och från de militära komplex som vill kontrollera hela 
Centralamerika. En av USA:s största militärbaser, Palmerola, 
ligger i Honduras.

Valet är viktigt för det extremt fattiga och våldsutsatta Honduras. 
Men det är också oerhört viktigt för vänstern i hela 
Centralamerika som ständigt för en kamp mot högern som stöds 
av både USA och storbolagen. Därför har vi startat en kampanj 
för att stödja vänstern i Honduras inför valet i november 2017. Vi 
kommer att både sprida information om valkampanjen och samla 
in pengar. Risken för valfusk är stor och vänstern måste 
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Hyresgästorganiseri
ng och hyresstrejk 

Om kollektiv hyresorganisering 
För att komma framåt behöver 
vi kunna vår historia! Kampen 
för att bygga hyresrätter 
fortsätter, nu ska vi inspireras 
av Hannes Rolf! Denna kväll är 
vi oerhört glada att få lyssna på 
Hannes Rolf, han är doktorand 
i historia vid Avdelningen för 
forskning om det civila 
samhället. Hans 
avhandlingsprojekt är en 
historisk studie av 
hyresgästorganisering och 
användandet av stridsåtgärder 
på hyresmarknaden under 
1900-talet. Eventet är öppet 
för alla!  

Plats: Svartågatan 16 
Bagarmossen 

Datum: 28 oktober 

Tid: 17:30- 20:00 (fika från 
17:30, samtal från 18:00)  

Arrangör: V Hammarby-
Skarpnäck  

Träffa Jonas Sjöstedt  

Välkomna att lyssna till Jonas 
Sjöstedt när han besöker 
Kungsholmen. Jonas kommer 
prata om hur vi blir en ännu 
starkare vänster så vi kan 
fortsätta att göra Sverige mer 
jämlikt. Välkommen!  

 DATUM: 29 november 
 TID: kl. 18.00 
 PLATS: Kafé 

Marx, Kungsgatan 84 
 FACEBOOKEVENEMANG
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mobilisera tusentals valövervakare under valdagen. Insamlingen 
kommer oavkortad att gå till rörelsen Frente de Resistencia 
Popular (FRP), som är en del av partiet LIBRE, för att bland 
annat finansiera transport och mat till valövervakare.

Gilda Cordova, ordförande i kampanjkommittén för 
Honduras 

Ann Mari Engel, revisor för kampanjen 

Ann-Margarethe Livh 

Jaime Barrios 

Francisco Contreras 

INSAMLING för HONDURAS 

JAK-banken plusgirot 4778901-1 ange OCR 
99967005388335178  före den 5.e november 

Bilder från Röda Röster 
 "Tycker man att det kan vara svårt att formulera saker i en text, så kan 
man rita en bild och bidra på något sätt"

Så säger Frida Lundin, medlem i V Liljeholmen-Hägersten och 
tidigare medlem i Röda Rösters redaktion. När vi skapade Röda 
Rösters layout funderade vi mycket över hur vi skulle få tag på bra 
bilder. Eftersom vi saknade budget att köpa bilder för blev 
lösningen att rita egna. Johan Norlin ritade av bilder från internet 
och Frida Lundin bidrog med humoristiska bilder i naivistisk stil. 
Sedermera fick vi kontakt med serietecknaren Bitte Andersson 
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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.  

Motionera och 
nominera till 
kongressen -  

Motions- och nomineringsstop 
9 november. På 
www.vansterpartiet.se/
kongress2018 kan du läsa 
partistyrelsens förslag till 
kongressen. 
Huvuddokumentet är förslaget 
till valplattform. Där hittar du 
också information om 
motioner och nomineringar till 
kongressens val.
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och karikatyrtecknaren Erik Rune. Pija Johansson har också 
bidragit med sina färgstarka bilder.

För att uppmärksamma de illustrationer som hittills publicerats i 
Röda Röster satte vi ihop en utställning som visades första gången 
på Sommarvänsterns läger i Flen i augusti. Efter den succén ville 
vi ge fler partikamrater möjlighet att se bilderna. Utställningen i 
Vänsterpartiet Birka-Vasas lokal på Sigtunagatan 11 är ett led i 
detta. 

21 september bjöd vi in till vernissage där konstnärerna fick ge sin 
syn på bildkonsten som politisk kraft. Vernissagen avslutades med 
en gemensam tecknarstuga där alla hjälptes åt att skapa ett antal 
bilder som sedan blev en del av utställningen. 

Vänsterpartiet har många bildkonstnärer i sina led och vi i Röda 
Rösters redaktion har fått nöjet att lära känna några av dem. Jag 
hoppas att fler tecknande vänsterpartister vill bidra med bilder i 
framtiden. Eller som Erik Rune uttrycker det: ”Vi måste skapa 
utrymmen för bilder om det ska bli några bilder. Partiet har traditionellt 
en god relation till bildkonst och konstnärer och det behöver man ju inte 
släppa"

  Mattias Enroth, V Birka Vasa

Tolka V-loggan 
Är du eller dina barn sugna på att synas i Röda Röster? Rita din/er 
tolkning av Vänsterpartiets logotyp, fota av och mejla ditt alster 
till roda.roster@vansterpartiet.se! Röda Röster når ut till ca 3000 
vänsterpartister k Stockholms stad. Först ut är Erik Rune, V 
Kungsholmen. 

Röda Röster nr 32 31 oktober 2017

Vänsterpartiets 
blåsorkester 

Finns det något roligare sätt att 
arbeta politiskt än att spela i 
Vänsterns egen blåsorkester?
Vi som varit med ett tag tvivlar 
och vill gärna dela med oss. Vi 
välkomnar alla som kan spela 
ett instrument och har viss 
notvana. Vi vill alltid bli fler, då 
blir det roligare. Det krävs 
inget partimedlemskap men 
ett vänstersinne. Vi repeterar 
söndagskvällar på Kafé Marx. 
På somrarna brukar vi ha 
musikläger.  

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