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Presentation av förslaget 
till fullmäktigelistan från 
valberedningen

  

Röda Röster är en periodisk debatt - 
skrift  som ges ut av Vänsterpartiet i 
Stockholms stads representantskap. 
Den publiceras enbart digitalt och 
distribueras som Pdf via e - post. 
Signerade artiklar om såväl lokala som 
nationella och internationella frågor 
publiceras. Redaktionen kommer dock 
inte publicera artiklar som innehåller 
personangrepp på enskilda personer. 

Vid sidan av debattmaterialet innehåller 
Röda Röster en mötes- och aktivitets- 
kalender som i korthet redovisar aktuella 
arrangemang som är öppna för alla 
medlemmar inom Stockholms kommun. 
Vi hoppas att detta kan bidra till att 
utöka kontakterna inom partiet på 
det lokala planet. I varje nummer är 
målsättningen också att presentera 
en grundorganisation och dess aktuella 

verksamhet. Som redaktion fram till i 
vår valdes på representantskapet den 3 
oktober 2013 :

 Mattias Enroth - Birka Vasa
 Ellinor Hultman - Skärholmen 
 Lou T Lundqvist - Birka Vasa
    Lars Bäck - Farsta ( Tf  Ansv. utgiv. )             

Redaktionen

Debatt sidan 3
många vill ha sex timmars arbetsdag 
eller varför inte fyra dagars vecka, 
samma antal arbetstimmar, men 
med tre dagar för återhämtning, vilket 
bör passa den ständigt uppkopplade 
nutidsmänniskan bättre.

Tankar från Kongressen sidan 2
Detta blev en kongress som 
kommer gå till historien, men kanske 
inte av den anledningen som man 
kunde tro. Det var inte banbrytande 
åsiktsändringar som stod i fokus för 
vänsterpartiets 40 : e kongress på 
Münchenbryggeriet.

Kalendariet sidan 5
Vänsterpartiet i Farsta börjar det 
nya året med att bjuda in nya och 
gamla medlemmar samt Ung 
Vänster till en gemensam plane-
rings - och inspirationsdag sönda-
gen den 26 januari 2014.

Redaktionella riktlinjer för Röda Röster

Röda Röster kommer igen

Röda Röster sidan 1

Nummer 4
24 Januari 2014

Debattforum för Vänsterpartiets stockholmsföreningar

Det första numret av en 
tidning med namnet Röda 
Röster kom ut den 15 
februari 1919. Den ut-
gavs av Sveriges Vänster 
- socialistiska kvinnor. Året 
innan, i juni 1918, hade 
den bildats som en sam-
organisation för kvinno-
klubbarna och efter knappt 
åtta månader så kom 
Röda Röster. Tidningen 
trycktes i 3 000 exemplar. 
Tidningen blev sedan i april 
1921 ett ” organ för Sveriges 
Kommunistiska Kvinnor ” 
sedan det tidigare Sveriges 
Socialdemokratiska Vänster-
parti anslutit sig till Tredje 
Internationalen ( Komintern ) 
och bytt namn till Sveriges 
Kommunistiska Parti. 

När SKP bildats beslöt den 
tidigare samorganisationen 
att ansluta sig till partiet sam-
tidigt som kvinnoklubbarna 
ute i landet anslöt sig till de lo-
kala kommunistiska arbetar-
ekommunerna. I samband 
med partisplittringen 1929 

så följde tidningen med det 
SKP som brukar kallas för   ” 
Kilbomarna ”. Ett år senare, 
1930 lades tidningen ned 
av ekonomiska skäl. Just 
artiklar om tidningens eko-
nomi och upprop till kvinno-
klubbar, kvinnor och män 
att teckna sig för andelar i 
tidningsföreningen samt 
att bli kommissionärer var 
ett ständigt tema i Röda 
Röster fram till 1930. Men 
annars innehöll tidningen 
ett brett spektra av olika 
artiklar, debatter, noveller, 
dikter samt rapporter från 
kvinnoklubbar och kong 
-resser samt följetonger 
och annonser. Merparten 
av materialet var skrivet 
av kvinnor, men även en 
stor del manliga skriben-
ter förekom i tidningen. 
Att återuppväcka namnet 
Röda Röster ur sin 83 - 
åriga dvala förpliktigar. För 
inte enbart namnkunniga 
kvinnor och män ur svensk 
arbetarrörelses historia fö-
rekom i tidningens spalter. 

Även material av och om 
Rosa Luxemburg, Alexandra 
Kollontay samt Clara Zetkin 
med flera presenterades 
i tidningen. I de första år-
gångarna av Röda Röster 
fanns det ofta olika typer av 
följetonger som var öppet 
eller indirekt ideologiska. 

Kortare skrifter av Marx och 
Engels publicerades som 
följetonger, men även August 
Strindbergs ” Lilla katekes för 
underklassen ”. Vid sidan 
av dessa fanns det även 
längre eller kortare noveller 
som innehöll budskap om 
nykterhet, arbetarklassens 
organisering m. m. 

Den som är intresserad 
av Röda Röster 1919 - 
1930 kan besöka Arbetar-
rörelsens arkiv och bib-
liotek, på Elektrovägen 2 i 
Huddinge, invid Flemings-
bergs pendeltågsstation.

Redaktionen
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Detta blev en kongress som kommer 
gå till historien, men kanske inte av 
den anledningen som man kunde tro
Det var inte banbrytande åsiktsändringar 
som stod i fokus för vänsterpartiets 40 : 
e kongress på Münchenbryggeriet. De 
tillresta delegaterna röstade som 
förväntat igenom ett valuttalande 
med fokus på vinster i välfärden. Om 
detta rådde stor enighet, även om 
många önskade att även deras 
hjärtefrågor skulle med i programmet.
Kulturen, utförsäkringarna, skolan 
och miljöfrågor. Feminism, antirasism 
och antifascism. Landsbygdspolitik 
och bostadsbyggande. Förslagen 
var många, men fokus i uttalandet 
ändrades inte nämnvärt.

Den allmänpolitiska debatten bjöd på 
många spännande och tänkvärda 
inlägg, men inte på några större 
överraskningar. Kongressen röstade 
igenom att större kraft skull läggas 
på sex timmars arbetsdag och ett 
kulturlöfte som innebär att 1% av 
statsbudgenten ska satsas på kultur, 
jämfört med cirka 0,8% i dagsläget. 
EU uttalandet hann vi inte med att 
behandla, för kongressen kom att 
handla om något helt annat.

Vänsterpartiets 40 : e kongress var en 
tydlig seger för det moderna, eller 
snarare moderniserade, vinnarpartiet 
vänsterdemokraterna. Frågan är om 
inte denna kongress blir en milstolpe av 
samma dignitet som 1990 års kongress 

då vi tog bort “ kommunisterna ” ur 
namnet.

Det var nämligen inte politikens 
innehåll, utan dess framställning och 
förpackning som stod i centrum för 
denna kongress. Budskapet var att 
Vänsterpartiet har den bästa politiken 
och nu ska vi inte bara ha rätt, utan 
även få rätt. För att nå dit behöver 
inte åsikterna förändras, vi ska bara 
förmedla den på rätt sätt. Känslans 
triumf över förnuftet. Politiskt laddade 
värdeord som förknippas med 
socialism ska ändras till varmare, 
mjukare, mer lättsmälta ord. Varför 
inte omtanke istället för solidariet ?

Partiledningen ville också trimma 
valmaskinen Vänsterpartiet. Längre 
mandat -perioder för kongressvalda 
funktionärer och valårskonferenser 
var fjärde år med “ vanlig ” kongress 
däremellan.

Detta väckte naturligtvis en hel del 
debatt och frågan om kongress - 
periodernas längd bordlades samtidigt 
som solidariteten letade sig tillbaka in i 
valuttalandet. Status quo kan man tro, 
men sannolikt var detta ett avgörande 
tillfälle i partiets framtid.

Vänsterpartiet har ömsat skinn. Kvar 
ligger en knastertorr rest av det 
kommunistiska spöket. Fram träder 
ett parti som satsar allt krut på att bli 
älskvärt. Och även om du gick med i 

partiet för att vara i opposition mot 
allt, så får man ändå inse att det är 
lättare att vara motvalls när man är 
omtyckt av allt fler.

Opinionsundersökningarna visar att 
många tycker om Vänsterpartiets 
åsikter, men alltför få tycker om 
partiet. Handlar det om så kallad “ 
social desirability bias ”, dvs att man 
svarar att man gillar rättvisa, för att 
det anses som den “ rätta ” åsikten i 
vår kultur ? ( Samma anledning till att 
Sverigedemokraterna länge låg under 
valresultatet i opinionsundersökningar ) 

Eller är det bristande förtroende för 
partiets förmåga att bedriva en 
rättvis politik på seriöst sätt ? Vi kan 
baraförhålla oss till det senare och 
då är den väg som vi slagit in på den 
rätta.

Och det var med en annan känsla i 
kroppen jag tog mig hem i snömodden 
på söndag eftermiddag. En känsla 
av att tillhöra ett parti som inte bara 
har rätt, utan också får rätt.

Tankar från Kongressen

Deadline för nästa nummer av Röda Röster : Måndag 10 Februari 2014

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : Fredag 15 Februari 2014

Theo Bodin, Västra Södermalm

Mötes - och aktivitetsinformation : 

Tips om lokala möten arrangerade av din partiförening skickas till : 

rodaroster.kalender@vansterpartiet.se

Kom ihåg att ange datum, klockslag samt plats förutom tema / ämne för mötet eller aktiviteten du vill tipsa partivänner 
om samt att de möten / aktiviteter som bara är för föreningens medlemmar i röd text, övriga möten / aktiviteter i svart 
text. Skicka i ett oformaterat doc eller direkt i ett mejl - EJ Pdf.
En illustrerande färgbild med bra skärpa i formatet jpeg i 72 dpi rgb i typ 15 x 10 cm ś storlek kan mycket väl medfölja texten
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Gör som Vänsterförbundet säg ja till basinkomst

Debattinlägg : 

Signerade bidrag med namn och partiföreningstillhörighet om max 2000 tecken inklusive mellanslag skickas till : 

rodaroster.debatt@vansterpartiet.se

Frågor och synpunkter på Röda Röster :

Skickas till : 

rodaroster.redaktion@vansterpartiet.se  

Den 12 januari avslutades V -  kongressen, 
då hade 225 ombud behandlat en rad 
uttalanden och 253 motioner. En motion 
som bifölls var att partiet skulle arbeta 
aktivare för arbetstidsförkortning. Bra, 
många vill ha sex timmars arbetsdag eller 
varför inte fyra dagars vecka, samma 
antal arbetstimmar, men med tre dagar 
för återhämtning, vilket bör passa den 
ständigt uppkopplade nutids människan 
bättre.

Förslaget blir alltmer aktuellt, arbetslösheten 
överstiger lediga jobb minst tio gånger 
samtidigt som alltfler lönearbeten försvinner 
med datorisering och effektivisering. Men 
det betyder också att vi kan frigöra tid till 
annat för människor och att andra livsval 
kan bli möjliga.

I ljuset av detta och det faktum att stora 
mängder människor plågas och får sitt 
liv förstört, med stressjukdomar och 
psykiskt lidande till följd av olika 
arbetsmarknads - politiska åtgärder och 
kontrollsystem, så finns det all anledning 
att på allvar också titta på fler lösningar 
när det gäller försörjning och hantering 
av ” sysselsättningsproblematiken ”.

Införandet av villkorslös basinkomst eller 
medborgarlön är vårt svar. Många höjer 
nu sina röster och anser att det är dags 
att undersöka ett sådant system, som 
bygger på tillit istället för misstro. Allt fler 
som hör talas om detta ansluter sig till 
den gräsrotsrörelse som växer fort i 
Sverige, Europa och övriga delar av 
världen.

Allt pekar på att verkligt fria människor, 
som ges möjlighet att finna sina egna 

vägar, med kraft bidrar till samhälls- 
maskineriet. Livslust och kreativitet 
frigörs, som i sin tur leder till arbetslust 
och handling. I stället för att till varje 
pris skapa jobb som inte behövs, är det 
rimligare att människor ges möjlighet 
att skapa sina egna liv. Vi anser inte att 
det finns soffliggare. Vi vet att alla 
människor vill göra något vackert och 
betydelsefullt med sina liv - om de får 
chansen. Om de får förtroendet. Vi 
anser att det endast är genom tillit till 
varandra som vi kan bygga ett jämlikt, 
rättvist och solidariskt samhälle.

Införande av en villkorslös basinkomst 
för alla över 18 år och en halv basinkomst 
för alla under 18 år i stället för den 
inhumana misslyckade ” arbetslinjen ”, 
skulle innebära att vi kan fasa ut; 
pensionssystemen, arbetsförmedlingen 
med alla deras misslyckade åtgärds - 
program, försäkrings kassans alla bidrag, 
studielån och studiestöd, a - kassa, 
försörjningsstöd, barnbidrag, med mera.
Avvecklingen av alla dessa villkorade 
system skulle finansiera en basinkomst 
för alla. Det skulle bli billigare att 
finansiera basinkomst än dagens alla 
system. Den så kallade statskassan 
skulle vinna på det. 

Men framför allt skulle vi människor 
vinna stort på det. Klyftorna skulle 
minska radikalt. Stressen och kampen 
för överlevnad skulle också minska.  För 
alla utan lönearbete skulle det innebära 
en stor lättnad, en ekonomisk trygghet 
och frihet från förnedrande åtgärder. 
Individerna skulle få en värdigare 
förhandlingsposition i förhållande till 
arbetsgivare. 

För de som har jobb skulle det innebära 
en möjlighet att välja att arbeta mindre 
och få mer tid till annat. För studerande 
skulle det innebära valfrihet för alla, 
även barn från låginkomst familjer skulle 
kunna välja så kallade högstatusyrken. 

Basinkomst skulle ge en arbetsfördelning 
utan tvång, en rättvisare fördelning av 
våra gemensamma resurser, alla skulle 
få möjlighet att dra ner på tempot i 
perioder om vi vill, det skulle minska 
konflikter människor emellan, men även 
kriminalitet och slitaget på vår enda jord.

Detta är en win - win lösning på 
många av dagens orättvisor och det 
ligger helt i linje med vad ett 
feministiskt parti står för. I Finland har 
systerpartiet Vänsterförbundet klart tagit 
ställning för införande av grundinkomst, 
som är den term de använder.  Det är 
dags att vårt partis arbetsgrupp för 
arbetstidsförkortning får ett utökat 
uppdrag och börjar formulera ett 
förslag till basinkomst.

Nike Markelius, Lars Bäck, Farsta

( Artikeln tidigare publicerad i Flamman 
09-01-14 )

Debatt
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Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Vänsterpartiet Birka - Vasa´s aktiviteter i januari - februari 2014 :

Medlemsmöte inför Distriktsårskonferensen

Onsdag 29 januari

Partilokalen, Sigtunagatan 11 kl : 19.00 - 21.00

Årsmöte Birka Vasa

Söndag 23 februari

Partilokalen, Sigtunagatan kl : 14.00

Vänsterpartiet Farsta´s aktiviteter i januari - april 2014 :

Valplanerings - och inspirationsdag söndag 26 januari kl : 10.00 - 18.00

Sköndal, Förskolan Skogsbyn, Sköndalsvägen 99 - 101, Busshållplats Dalbobranten

Vi kommer gemensamt ordna något att äta och dricka under dagen

Vänsterpartiet i Farsta börjar det nya året med att bjuda in nya och gamla medlemmar samt Ung Vänster till en gemensam 
planerings - och inspirationsdag söndagen den 26 januari 2014.

Under nästa år är det val till EU - parlamentet den 25 maj samt till Kommun, Landsting och Riksdag den 14 september. 
Sedan är det som vanligt också Internationella Kvinnodagen den 8 mars, 1 Maj - demonstration, Socialistiskt Forum m. 
m. under året.

Under planerings - och inspirationsdagen kommer vi också att välja våra ombud till distriktets årskonferens den 22 - 23 
mars 2014.

Välkommen

Vänsterpartiet Farsta årsmöte den 9 mars 2014

Handlingar kommer att skickas ut under februari. Så boka redan nu in söndagen den 9 mars 2014 i din kalender. Klockan 
14.00 börjar vårt årsmöte i Aktivitetshuset Tuben i Farsta Centrum, ( samma hus som T - banehallen, en trappa upp, 
ingång runt hörnet om Pressbyrån ).

Boka in EU - torgmöte och valmöte den 23 april 2014

Redan nu har vi bokat in ett torgmöte och efterföljande EU - valsmöte med vår EU - parlamentariker Mikael Gustavs-
son den 23 april 2014, kl : 15 - 17 och kl : 18 - 21. Då börjar vår EU - valrörelse i Farstaområdet. Mer information 
kommer. 

P.S. Vi ska se om vi kan locka vår andra toppkandidat Malin Björk till Farsta också. DS

Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Kalendariet
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Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar
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Deadline för nästa nummer av Röda Röster : Måndag 10 Februari 2014

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : Fredag 15 Februari 2014

Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Vänsterpartiet Kungsholmen´s aktiviteter i januari 2014 :

Medlemsmöte ” Fika med V Kungsholmen ”

Tisdag 28 januari

Västermalmsgallerian kl : 17.30

Vi kommer att finnas i Västermalmsgallerian ( mellan T - baneingången, Daglivs och porten till Västermalmsgallerian 
) för vår återkommande aktivitet ” Fika med V Kungsholmen ”, där vi bjuder intresserade förbipasserande på kaffe och 
möjligheten att diskutera med oss om vad vi i V står för och vad vi vill. Vi delar också ut flygblad. 

Ni är välkomna att vara med, eller bara ” komma på besök ” medan vi är där.

Vänsterpartiet Vantör´s aktiviteter i januari - februari 2014 :

Medlemsmöte tisdag den 28 januari kl. 18.00 i nya Rågsveds Folkets Hus

Huvudfrågan är val av ombud och ersättare till DÅK : en och Representantskapet

Rapporter från årets partikongress av V - Vantörs båda ombud Emil Eldebrink och Lena Rydblom

Torsdagarna 30 januari, 6 februari, 20 februari och 27 februari
Fria Teatern erbjuder V  Vantörs medlemmar att få två biljetter till priset av en för att se föreställningen Gyllene Draken, 
skriven av Roland Schimmelpfennig som bl. a. med denna pjäs gjort sig känd som en av samtidens stora dramatiker 
i Tyskland, med ett banbrytande språk och aktuella teman. Pjäsen rör sig i köket i en asiatisk restaurang i ett väster-
ländskt land, handlar om papperslöshet, trafficking, globala strukturer, makt och moral. Boka biljett genom att mejla 
skola@friateatern.se  eller ring 08 - 99 22 60, ange att ni är från Vänsterpartiet Vantör.

Årsmöte söndag den 9 mars kl. 14.00 i nya Rågsveds Folkets Hus
Inledare är Gunilla Roxby Cromwall, som kommer att tala om trafikfrågor

Vänsterpartiet Liljeholmen - Hägersten´s aktiviteter i januari - februari 2014 :

23 januari : Medlemsmöte - Tema distriktsårskonferensen

25 januari  : Infobord utanför Liljeholmens galleria

22 Februari : Infobord utanför Liljeholmens galleria

16 Mars : Partiföreningens årsmöte
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Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Vänsterpartiet Vita Bergen´s aktiviteter i januari - februari 2014 :

Medlemsmöte tisdag den 28 januari kl. 18.00 på Café Tjärlek, Tjärhovsgatan 19 

Vilka vill du ha överst på Vänsterpartiets valsedlar ?

Från kl : 18:00 serveras kaffe / te och smörgås. Kl : 18:30 börjar mötet

Mötets agenda :

Rapporter från kongressen

En spännande partikongress är nu till ända. Malin Björk blir tvärtemot valberedningens förslag förstanamn på EU - valsedeln. 
Två av de många saker som lyftes i debatten rörde sex timmars arbetsdag och kulturfrågor. 

På mötet rapporterar Karin Rågsjö ( Partistyrelsen ) samt föreningens kongressombud från kongressen

Val av ombud till Valkonferensen

I september är det åter riksdagsval. Vårt parti har nu chansen att återta makten. Men vilka tycker du ska stå överst på 
våra valsedlar ? Helgen 15 - 16 februari anordnas Vänsterpartiets valkonferens. Under helgen ska vi fastställa listorna till 
riksdags - och landstingsval samt kommunfullmäktige i Stockholms stad. Vår förening ska utse 6 delegater och 6 ersät-
tare. Vill du vara en av delegaterna ? Anmäl då ditt intresse på telefon : 073 - 577 52 11, eller till : tobias.pa.johansson@
gmail.com

Val av ombud till Distriktsårskonferensen 2014

På Distriktsårskonferensen 22 - 23 mars ska bland annat fattas beslut om vilka frågor distriktet ska arbeta med under 
verksamhetsåret. Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner till ” DÅK : en ”. Vår förening ska utse 6 delegater och 
6 ersättare. Vill du vara en av delegaterna ? Anmäl då ditt intresse till : tobias.pa.johansson@gmail.com. Alla medlem-
mar och föreningar har också möjlighet att förhandsnominera kandidater till distrikts  - ordförande, distriktsstyrelse och 
revisorer. Ta gärna upp på mötet om du vill nominera någon. Man kan också skicka in nomineringar till : valberedningen.
storstockholm@gmail.com

Välkomna !

Vänsterpartiet Älvsjö - Hägersten´s aktiviteter i februari 2014 :

Hjärtligt välkommen till medlemsmöte den 4 februari kl : 18:00

Hyresgästföreningens lokal på Stövelvägen 12 i Solberga, Älvsjö

Hej kamrater, på medlemsmötet den 20 januari beslutades det att ordna ytterligare ett möte den 4 februari för att diskutera 
föreningsgemensamma motioner inför distriktsårskonferensen ( DÅK ), lokala valfrågor för föreningen samt en Facebook - 
grupp för föreningen.

Mer information om att skriva motioner kan ni hitta på adressen : 

http://storstockholm.vansterpartiet.se/files/2013/12/motionshandledning_D%C3%85K20141.pdf

Motionsstopp är den 7 februari 2014 för att behandlas på årskonferensen som äger rum den 22 - 23 mars.

Vi kommer att fortsätta diskutera vilka frågor som är speciellt viktiga på lokalnivå inför valrörelsen och hur vi kan behandla 
dessa.

Mvh Styrelsen 

Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar
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Röda Rapporter
Kongressenkät från redaktionen med svar från några av Stockholms kongressombud 

1. Vad var det bästa med denna kongress ?

2. Fanns Det något som var mindre bra ?

3. Hur tycker du att det fungerade med att för första gången ha en helt papperslös kongress ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn : Dror Feiler

Förening : Vita Bergen

Antal kongresser som ombud : 1

1 : Atmosfären och stämningen var bra.

2 : Det som jag tycker var det största problemet var att 2 - 3 dagar var för kort. Talartid på 2 eller 1 minut är för kort.     
Tiden för diskussioner och meningsutbyten var näst intill obefintlig. Att EU - uttalandet inte kunde diskuteras och slutgiltigt 
formuleras. Att de internationella frågorna lyste med sin frånvaro.

3 : Ibland fungerade det bra och ibland inte. Jag tror man kunde använda projektionerna för att visa motioner på skärmarna 
istället för att visa presidiet.

Namn : Lorena Delgado

Förening : Skärholmen

Antal kongresser som ombud : 1 

1 : Att få vara med och påverka, att lära känna fler Vänsterpartister och att diskutera. Sen på besluten så tycker jag att 
6 timmars arbetsdag var bäst ! 

2 : Tyckte att vi som Stockholmsdelegation kanske kunde ha samverkat mer, kanske hittat motioner där vi som delega-
tion höll med och på så sätt skicka upp en person för att begära ordet. 

3 : Har inget annat att referera till än distriktsårskonferensen, men jag tror att vi sparade tid när det gällde att räkna 
röster. Kanske en bas - genomgång innan hade löst datastrul. Och att ha flera extra datorer förberedda.

Namn : Lina Hjorth 

Förening : Hägersten - Älvsjö

Antal kongresser som ombud : 2 

1 : Det var ovanligt bra stämning ! Valpepp och kulturinslag var väldigt proffsigt förberedda vilket skapade en känsla av 
styrka inför valet. 

2 : Extrem tidspress gör beslutsprocessen mindre demokratisk. Vi måste också fundera över hur vi ska kunna lägga 
mer tid på viktiga politiska debatter och mindre tid på att flytta kommatecken.

3 : Utmärkt så länge tekniken fungerade. Personval via knapptryckning skapade en bättre maktbalans mellan valberedning 
och ombud.
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Kongressenkät från redaktionen med svar från några av Stockholms kongressombud 
1. Vad var det bästa med denna kongress ?

2. Fanns Det något som var mindre bra ?

3. Hur tycker du att det fungerade med att för första gången ha en helt papperslös kongress ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn : Kalle Jansson

Förening : Birka - Vasa

Antal kongresser som ombud : 1 

1 : Att kongressen både gav partistyrelsen stöd där det var som viktigast - vinstförbud i välfärden, inte stiftelseförbud. 
Och gick emot partistyrelsen där det var som viktigast - 6 - timmarsfrågan. 

2 : Att vi inte fick möjlighet att diskutera EU - valet var ett stort problem, särskilt eftersom dokumentet ifråga kallades just 
” kongressuttalande ” - ett sådant bör ju diskuteras på en kongress. Medlemmarna gick därmed även miste om möjligheten 
att direkt påverka partiets hållning inför EU - valet, där många tyckte att den föreslagna parollen ” Skicka inte fler ja - 
sägare till Bryssel ” var alltför otydlig. 

3 : Själva voterings - och yrkandesystemet hade vissa brister men var ett mindre problem jämfört med det faktum att 
inga handlingar skickades ut i tryckt form. Detta är en allvarlig demokratisk brist eftersom det försvårar inläsningen av 
kongressens dokument och därmed hindrar den förberedelse som krävs för att fatta kloka beslut. Det är alltid enklare 
att läsa på / hitta i / kommentera på papper, oavsett ålder och datavana !

Namn : Lars Bäck 

Förening : Farsta

Antal kongresser som ombud : 1 

1 : Den sakliga och konstruktiva tonen i kongressombudens inlägg från talarstolen samt att kongressen beslöt att lyfta 
fram frågan om arbetstidsförkortning.. 

2 : Att vi inte hann behandla EU - uttalandet. Under valår bör vi nog ha fyra dagars kongress.

3 : Bra, förutom att voteringssystemet krånglade, men det hanterade presidiet bra med hjälp av humor när det krånglade 
som mest.

Namn : Leo Ahmed

Förening : Kista

Antal kongresser som funktionär : 1

1 : Utifrån funktionärsperspektiv är jag nöjd med att vi hade kongress just i Münchenbryggeriet. Många var intresserade 
av vår kongress i år. Förutom alla ombud hade vi många åhörare, journalister och organisitioner. Det var viktig att alla 
skulle få plats och det tycker jag att de fick. Kongressen var också välplanerad, stämmningen mellan funktionärerna var 
bra ! Vi fick positiv respons från alla möjliga. Sen måste jag säga att de som satt i presidiet var otroligt bra ! 

2 : Tekniken ! Tanken med papperslös kongress var bra, men tyvärr så fungerade det inte som det skulle. 

3 : Många hade räknat med att det skulla vara svårt för några eftersom alla inte kan det här med tekniken. Sen var det så att 
själva tekniken inte fungerade, särskilld under omröstningar och det gjorde saken värre. Kongress är en viktig forum för att 
diskutera och besluta om vår politik och därför är det viktig att praktiska saker fungerar som de ska.
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Presentation av förslaget till fullmäktigelistan från valberedningen

Valberedningen har i sitt arbete utgått från att partiet får 10 ordinarie ledamöter och fem ersättare. Offentligt 
utskick kommer att göras i början av nästa vecka. Det är en enig valberedning som står bakom förslaget.

Valberedning för fullmäktigelistan : 

Mattias Enroth, Gilda Cordova, Stig Johnell, Maria Hannäs
 Gunilla Bhur, Ylva Nork, Elisabeth Linderstad

Kontakt : Mattias Enroth ( sammankallande )

Telefon : 070 - 578 27 97

E - post : mattias.enroth@vansterpartiet.se

------------------------------------------------------------------------------------

1. Ann - Margarethe Livh, Tensta - Rinkeby - Spånga

2. Clara Lindblom, Brännkyrka - Hägersten

3. Sebastian Wiklund, Älvsjö - Hägersten

4. Lorena Delgado, Skärholmen

5. Leo Ahmed, Kista

6. Torun Boucher, Kungsholmen

7. Rikard Warlenius, Liljeholmen - Hägersten

8. Tina Kratz, Hammarby - Skarpnäck

9. Mehdi Oguzsoy, Birka - Vasa

10. Alexandra Mattsson, Hammarby - Skarpnäck

11. Jackie Nylander, Västra Södermalm

12. Juliana Gristelli, Västra Södermalm

13. Tobias Johansson, Vita Bergen

14. Sara Stenudd, Älvsjö - Hägersten

15. Rashid Mohammed, Tensta - Rinkeby - Spånga

16. Ann - Marie Engel, Vita Bergen

17. Freddy Grip, Västra Södermalm

18. Anki Erdmann, Tensta - Rinkeby - Spånga

19. Zakaria Zouhir, Enskede

20. Karin Rågsjö, Vita Bergen
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21. Gerardo Berrios, Postföreningen

22. Rosa Lundmark, Vantör

23. Lars - Erik Backman, Birka - Vasa

24. Johanna Karlsson, Vita bergen

25. Rodrigo Arce, Hammarby - Skarpnäck

26. Nevin Kamilagaoglu, Kista

27. Lars Bäck, Farsta

28. Carita Stenbacka Tenezakis, Liljeholmen - Hägersten

29. Jonas Lundgren, Hässelby - Vällingby

30. Josefin Morge, Hammarby - Skarpnäck

31. Gunnar Ågren, Vita bergen

32. Marina Gunnmo Grönros, Älvsjö - Hägersten

33. Jaime Barrios, Birka - Vasa

34. Lena Murray, Västra Södermalm

35. Mårten Andersson,  Västra Södermalm

36. Inger Stark, Farsta

37. Jonas Ljungstedt,  Tensta - Rinkeby - Spånga

38. Lena Rydblom, Vantör

39. Leif Larsson, Hässelby - Vällingby

40. Brit Rundberg, Vita Bergen

 Tyck till om Röda Röster

Onsdagen den 19 februari är det representantskap i Stockholm igen. En av punkterna blir en kort rapport samt diskussion 
om Röda Röster.

Som många vet har vi haft problem med distributionen, det beror på att distriktets mailfunktion inte klarat stora utskick 
tidigare. Det är därför vi varit tvungna att gå via styrelserna för att distribuera Röda Röster. Detta har inte varit optimalt 
då det bygger på att alla inblandade regelbundet läser sin E - post samt har teknisk kapacitet och möjlighet att vidare-
sända mailet med PDF - filen som innehåller Röda Röster.

Nu har distriktet utvecklat sin mailfunktion och kan nu klara av stora utskick. Premiären för det nya systemet var den 
20 december när extranumret av eVA, Vänsteraktuellt, skickades ut till alla medlemmar i hela distriktet. På samma sätt 
kommer nu Röda Röster att distribueras till samtliga medlemmar i Stockholms kommun som anmält en e - postadress 
till medlemsregistret.

Så börja redan nu att fundera på hur vi kan vidareutveckla Röda Röster, vilken information som behövs inför våra två 
valrörelser eller andra frågor som du tycker ska lyftas. Skicka med dina synpunkter med föreningens representanter till 
representantskapet den 19 februari. Du kan också skicka ett mail direkt till : rodaroster.redaktionen@vansterpartiet.se

Har du missat något tidigare nummer av Röda Röster så kan du skicka ett mail till redaktionen eller följa de länkar som 
finns längst ner i det mail som du fick detta nummer av Röda Röster utsänt med. 

Redaktionen 



Birka - Vasa

Marianne Eriksson 

070 - 578 27 97

marianne.eriksson@vansterpartiet.se

Bromma

Camilla Hollander

070 - 881 83 87

c_hollander@hotmail.com

Enskede

Ewa Pååg

072 - 163 42 32

ewapaag@gmail.com

Farsta

Mattias Lundberg

070 - 523 52 95

m.lundberg@telia.com

Hammarby - Skarpnäck

Sanna Sjögren
 

070 - 530 45 61

sanna.sjogren@vansterpartiet.se

Hammarby - Skarpnäck

Andreas Åström

076 - 893 55 94
 

andreas.astrom@hotmail.com

Hässelby - Vällingby

Mohibul Ezdani Khan

070 - 425 48 36

wkhan3@hotmail.com

Kista

Leo Ahmed

076 - 272 14 39

leo.ahmed@vansterpartiet.se

Kungsholmen

Elena Dingu - Kyrklund

070 - 496 25 95

edkyrklund@gmail.com

Liljeholmen - Hägersten

Måns Vestin

070 - 479 81 80

mans.vestin@gmail.com

Skärholmen

Lorena Delgado

076 - 554 14 72

lorena_dv@hotmail.com

Tensta - Rinkeby - Spånga

Gilda Córdova

070 - 7334388

gilda.cordova@vansterpartiet.se

Vantör

Kontaktperson : Lena Rydblom

070 - 365 30 32

lenakr.lr@gmail.com

Vita Bergen

Tobias Johansson

073 - 577 52 11
 

tobias.pa.johansson@gmail.com

Västra Södermalm

Freddy Grip

073 - 590 48 68

freddy.grip@gmail.com

Årsta

Anders Djerf

073 - 659 52 00

anders.djerf@swipnet.se

Älvsjö - Hägersten

Alexander Mood

070 - 264 72 35

alexmood@hotmail.com

Kontaktuppgifter för Vänsterpartiets 16 lokalföreningars ordföranden i Stockholms stad 2013

Deadline för nästa nummer av Röda Röster : Måndag 10 Februari 2014

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : Fredag 15 Februari 2014
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