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2004 tog jag studenten, tre 
dagar senare satt jag med två 
resväskor på tåget från Småland 
till Stockholm, optimistisk om 
den ljusnande framtid som 
jag nyligen sjungit om. Jag 
visste att det var svårt att få 
boende, men anade inte i 
vilken omfattning. Bara den 
sommaren flyttade jag och 
mina två resväskor runt 5 
gånger. Under åren har det 
blivit många flyttar. Jag har 
bott på tunnelbanelinjernas alla 
färger.
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De riskfyllda bostadslånen 
bakom obligationerna består 
inte enbart av överbelånade 
småhusägare och ombildade 
bostadsrättsföreningar med 
för lågt beräknade drifts- och 
underhållskostnader. 

Det finns även nyproducerade 
bostadsrätter som har helt 
orealistiska avskrivnings - 
planer, så kallade progressiva 
avskrivningar, som i praktiken 
innebär att fastigheterna för 
länge sedan passerat sitt 
fastighetstekniska ” bäst - före - 
datum ”, när det är dags att 
börja avskrivningarna.

Syrien behöver oss
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Debattforum för Vänsterpartiets stockholmsföreningar

I samband med den så kallade ara-
biska våren, när regimerna i Tunisien 
och Egypten föll, började oron även 
märkas i Syrien. Det är ett land många 
inte trodde skulle känna av nämnda 
’ vårkänslor ’ på grund av en de mest 
hårdföra diktaturerna i arabvärlden. Men 
idag har vi vad man kan beteckna som 
inbördeskrig.

Under lång tid har en osäkerhet rått för 
många, huruvida det finns en syrisk 
rebellarme. Det hävdas att regimens 
antagonister styrs utifrån, av islamister 
som Al - Qaida och även av amerikan-
ska intressen. Vid tidpunkten för Oba-
mas besök hölls en demonstration 
mot ett eventuellt anfall mot Syrien. 
Risken med att betrakta allt som USA 
gör som ondskefullt, vilket har skett i 
denna fråga, är att man kan hamna 
sida vid sida med anhängare till en 
bloddrypande regim som den syriska 
under Bashar al - Assad.

Idag står det klart att det finns en fri 
syrisk opposition som slåss både mot 
Assadregimen och de islamistiska 
styrkorna. I Schweiz har förhandlingar 
om fred förts. Samtidigt med samtalen 
fortsatte Assads bombplan att attack-
era den fria oppositionens fästen och 
vi har sett många skakande bilder på 
lemlästade barn.

Vänsterpartiet har inte synts alltför 
mycket i Syriendebatten. 

Jag får ibland frågan av vänner : ” var-
för säger inte ni nånting ” ? Nu har          
Vänsterpartiet ställt krav på att al - Assad 
ska ställas inför rätta i Haag och även 
fördömt det urskiljningslösa våldet från 
olika sidor som drabbar civila. Det ska 
sägas. Men hur högt har det sagts ? 
Många upplever det alldeles för svagt.

Knappt ett ord sades om Syrien 
under kongressen. Det är bra om                         
Vänsterpartiet har agerat i Riksdagen, 
men fortsätt också med det ! För al - 
Assad slutar inte bomba sitt eget folk. 
Han är en barnamördare. Han är bru-
talare än sin far Hafez al - Assad och 
det vill inte säga lite. Vi måste våga 
kalla även en regeringschef ” en satans 
mördare ” när detta är vad personen 
faktiskt är.

Det syriska folket kläms mellan 2 blod-
besudlade sidor som båda står för ett 
fascistiskt system. Inte minst barnen 
behöver vårt stöd. Stöd i riksdagen, 
stöd på debatt- och insändarsidor 
samt stöd vid fredliga manifestatio-
ner på gator och torg. Vi måste alltid 
kolla upp vilka som är arrangörer, när 
vi deltar i något. Men vid aktioner för 
ett demokratiskt Syrien, som verkligen 
har de svaga grupperna i fokus, vill jag 
gärna slippa vara den ende vänster-
partisten.

Stig Johnell, V Skärholmen
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De riskfyllda bostadslånen bakom obligationerna 
består inte enbart av överbelånade småhusägare 
och ombildade bostadsrättsföreningar med för lågt 
beräknade drifts- och underhållskostnader. Det 
finns även nyproducerade bostadsrätter som har 
helt orealistiska avskrivningsplaner, så kallade 
progressiva avskrivningar, som i praktiken innebär 
att fastigheterna för länge sedan passerat sitt 
fastighetstekniska ” bäst - före - datum ”, när det är 
dags att börja avskrivningarna. I korthet innebär det 
att framtida brf - styrelser kommer att upptäcka att 
det inte finns några pengar avsatta när fastigheterna 
kräver omfattande och kostsamma underhålls - 
insatser. Den enda lösning blir då att minst fördubbla 
månadsavgifterna.

Vid sidan av den ökade privata skuldsättningen på 
bostadsmarknaden går det också att konstatera att 
löneutvecklingen under det stora ” bostadslåne - rally ” 
som pågått sedan slutet av 1990 - talet varit mycket 
lägre än den privata skuldtillväxten i de svenska 
hushållen. Resultatet har blivit en så kallad 
skuldsättningsgrad som väsentligt överstiger hushåll - 
ens samlade inkomster. 

Samtidigt pågår det också en kraftig utlåning till 
företag för förvärv och byggande av olika fastigheter.  
Några delvis dolda fastighetsaktörer i Sverige som 
satsat hårt på senare år är de företag som äger 
centrumgallerior och externa köpcentra. Det pågår 
sedan länge en om -, till - och nybyggnation av sådana 
anläggningar runt om i vårt land. På en del håll talas 
det redan om överetablering med fara för utslagning 
av fastighetsägare och butiksinnehavare, något som 
redan har hänt i USA.

En pikant detalj i sammanhanget är att Sverige har en 
butiksyta på cirka 450 kvm / 1000 inv. Det är 200 kvm 
mer än genomsnittet för de länder som förr räknades 
till Västeuropa och betydligt mer än det Europeiska 
genomsnittet som 2013 var 184 kvm. Samtidigt finns 
det statistik som visar att konkurserna ökat inom 
detaljhandeln och hushållens konsumtionsutrymme 
krymper, trots jobbskatteavdrag, men troligen också 
på grund av ökad skuldsättning, ( även låga räntor 
måste betalas ).

Sammantaget innebär detta det naturligtvis att 
fastighetslånen till bostäder och kommersiella 
fastigheter totalt sett är en ganska instabil så kallad 
marknad. Får utländska aktörer samma panik som i 
september 2008 så kan såväl bostads- som 
galleriabubblan krascha fort. Då sålde de utländska 
placerarna av obligationer för 120 miljarder kronor. 
Lösningen blev då att bankerna tvingades att köpa 
tillbaka bostadsobligationer och satt sedan med 

stora innehav att svenska bostadsobligationer som 
var svåra att sälja. Den gången reds stormen ut bland 
annat genom att bankerna agerade samfällt samtidigt 
som Riksgälden gick ut med ett extra statsskuldväxlar 
för 150 miljarder, pengarna som kom in placerades 
sedan till stor del i bostadsobligationer. Det var även 
under denna period som Riksbanken förändrade 
villkoren för säkerheter i sitt betalningssystem RIX, 
som i praktiken innebar att bankerna kunde ge ut nya 
bostadsobligationer och sedan lämna dem som 
säkerhet hos Riksbanken för lån.

Numera är bankerna än mer skuldsatta än för sex år 
sedan. Totalt har de lånat ut belopp som motsvarar 
fyra gånger BNP som 2013 uppgick till 3 634 
miljarder kronor, så om utländska placerare åter 
börjar paniksälja sina svenska värdepapper är det 
inte svårt att föreställa sig konsekvenserna.

Förr i världen hade alla hushåll i Sverige en broschyr 
som hade titeln ” När kriget kommer ”, idag skulle vi 
kanske behöva en ny sådan med titeln ” När krisen 
kommer ”. Men istället för de klassiska neoliberala 
förslagen till bekämpning av ekonomiska kriser som 
bara drabbar välfärden och de som bäst behöver en 
social och ekonomisk stabilitet och trygghet, så borde 
den innehålla alternativ.

Mitt bidrag till detta är att när krisen drabbar Sverige så 
kan ett alternativ till de neoliberala patentrecepten var att 
låta bankerna och hypoteksinstituten överföra alla 
bostadslån kostnadsfritt till staten, Riksgälden, som i sin 
tur får emittera nya statliga bostadsobligationer. Dessa kan 
sedan köpas med hjälp av mina och andras pensionspengar 
i AP - fonderna och hos andra pensionsfonder.

Jag ser hellre mina pensionspengar placerade i 
långsiktiga bostadslån till andra svenskar än 
utlånade till diverse internationella skojare med olika 
fonder samt internationella aktiebolag med tveksamma 
affärsverksamheter.

Med en sådan lösning kan såväl banker som välfärden 
klaras bättre än vad som blir fallet med de neoliberala 
recepten. Jag vet att det låter som klassisk Keynes - 
ianism eller en del av Stockholmskolans ekonomiska 
teorier, men kanske finns det ekonomiskt kunniga 
personer i vårt parti som har en annan och bättre 
lösning. Vänsterpartiet behöver lägga fast en strategi 
för hur vi ska agera när bostadslånemarknaden åter 
börjar gunga, väntar vi är det för sent - då blir det bara 
ännu  en neoliberal akutinsats som i början på 1990 - 
talet. Och hur det gick vet vi allt för väl redan.
Lars Bäck, V Farsta

Vad gör Vänsterpartiet när bostadslånen kraschar ? Del 2

Debatt
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2004 tog jag studenten, tre dagar senare satt jag med två resväskor på tåget från Småland till Stockholm, 
optimistisk om den ljusnande framtid som jag nyligen sjungit om. Jag visste att det var svårt att få boende, 
men anade inte i vilken omfattning. Bara den sommaren flyttade jag och mina två resväskor runt 5 gånger.

Under åren har det blivit många flyttar. Jag har bott på tunnelbanelinjernas alla färger, betalat på tok för 
höga priser för de andrahandsboenden jag hittat. Majoriteten av mina boenden har mina vänner aldrig sett. 
Lägenheter i så pass dåligt skick, att jag har skämts över att bjuda hem folk. Ibland har jag fått hyra ett rum 
som inneboende, en gång i ett kollektiv i södra Stockholm. Familjen som hyrde ut rummet, förklarade att de 
uppskattade om jag inte befann mig i tv - rummet, köket eller badrummet. Jag fick en egen toa. Den låg i käl-
laren, totalt nermöglad med stora vattenskador, där varmvatten var en bristvara. Matlagningen skulle jag helst 
ta när familjen inte var hemma. Deras argument var att när de var hemma var det viktigt med familjetid, och 
att de inte ville störas av den inneboende som bodde där. Nu kanske man kan tycka att jag var ung och dum, 
och inte skulle accepterat de skit - kontrakt jag fick tag på. Tyvärr är situationen så, att du som bostadslös inte 
har något val.

Bara för att du är bostadslös ska det väl inte stoppa dig från att aktivera dig ? För min del gjorde det tyvärr 
det. Ofta kom tanken att jag borde engagera mig i frågan till varför jag faktiskt aldrig fick någonstans att bo. 
Smått började jag ta tag i saken, blev medlem i Vänsterpartiet, fick mail- och facebookinbjudningar om allt 
som pågick och vad man kunde göra som aktiv medlem. Kul tänkte jag, helt rätt för mig ! För alla där ute som 
vet hur det är att leta bostad, vet också att det tröttar ut en. Psykiskt sett är det en enorm last, känslan av inte 
ha ett hem är ytterst påfrestande. Det är inte dina tallrikar du äter på och det är inte din säng du sover i. Allt 
omkring dig är enbart en tillfällig lösning.

Jag har diskuterat ämnet med flera personer, det verkar finnas ett igenkännande. Jag är övertygad om att en 
fungerande bostadspolitik, även skulle hjälpa till och föda nya politiska aktivister. Med en bra bas, en trygg 
bostad, kan du nu äntligen ta all den energin du tidigare lagt på att leta bostad, till att kunna vara mer aktiv 
inom ditt parti, organisation eller vad det nu kan vara. 

I december 2013 fick jag äntligen mitt efterlängtade förstahandskontrakt. Det är fortfarande overkligt för mig. 
Jag har fortfarande alla flyttlådor hela och fina i mitt källarförråd. En gammal vana, eftersom flyttlådor är dyra 
och jobbiga att bära på. Som bostadslös ser man alltid till att ha de blåa Ikea - påsarna och dina flyttlådor 
kvar, så man snabbt och lätt kan packa ihop sitt pick och pack inför nästa flytt.  Med förstahandskontraktet 
kom även en ny gnista för mig. Nu kunde jag äntligen göra allt jag tidigare pratat om. Inte bara köpa möbler 
och inreda, nu fanns det tid och engagemang att kunna aktivera sig mer politiskt. Inte minst för alla de som i 
denna stund, återigen packar ihop sitt bohag, för att de återigen ska byta boende. Igen. 

Veronica Stiernborg, V Kista

Stoppar bostadsbristen aktivismen ?

Deadline för nästa nummer av Röda Röster : Måndag 14 April 2014

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : Efter påsk 22 April 2014

Debatt

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  
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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´s storlek kan mycket väl medfölja texten.

Vänsterpartiet Kistas aktiviteter i mars - april 2014 :

Varmt välkomna till Vänsterpartiet Kistas valupptaktsmöte !

31 mars 2014, kl. 18:30 i Akalla by ( Stora salen )

Vänsterpartiet Kista bjuder in dig och dina vänner, familj, kollegor samt alla som är intresserade 
- till Valupptaktsmöte den 31 mars !

Vänsterpartiets partisekreterare, Aron Etzler kommer och pratar om valet 2014

Kallskänkan och poeten, Jenny Wrangborg kommer och läser sina fantastiska dikter

Vi kommer även presentera Vänsterpartiet Kistas Val kandidater !

Vi hoppas verkligen att du och hela familjen har möjlighet att delta, men skicka gärna ett mail och meddela 
om du kommer eller ej, så att vi kan förbereda rätt antal fika. Detta är även ett öppet möte så ta gärna med 
dig kompisar och grannar ! Alla är välkomna ! 

Flygbladsutdelningar

3 april, kl : 16 : 30, Akalla 

Bostadskampanj med tält på Husby Torg den 13 april, kl : 12 : 30 - 14 : 30

16 april, kl : 16 : 30, Husby

25 april, kl : 16 : 30, Kista

Medlemskväll med Banderollmålning !

23 : e April, 19:00, Akalla 

Vi peppar inför ett gigantiskt 1 : a Maj firande.

Vinnaren av bästa slogan till årets banderoll vinner en bio - biljett ! 

( Glöm inte att skicka in förslag till Vänsterpartiet Kistas Facebooksida ! )

Inför EU - valet kommer Vänsterpartiet Kista ha minst ett torgmöte i veckan !

Datum och platser kommer i nästa nummer av Röda Röster

Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Kalendariet
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Vänsterpartiet Farstas aktiviteter i april - maj 2014 :

Torgmöte om Bostäder den 5 april 2014

På lördagen den 5 april har vi torgmöte i Farsta Centrum 
Medverkande från såväl vår egen Stockholms stads bostadskampanj som vår distriktskampanj ” Hem för alla ”

Kom till torgmötet som pågår mellan klockan 11.00 - 14.00

Banderollverkstad den 13 april 2014

Söndagen den 13 april, klockan 16.00 - 19.00 träffas vi för en banderollverkstad inför 1 Maj samt för att 
göra material inför EU - valet. Vi träffas i Aktivitetshuset Tuben, Farsta Centrum. ( Ovanpå T - banehallen )

Affischering den 16 april 2014

Onsdagen den 16 april, klockan 18.00 träffas vi i Farsta Centrum vid T - banan 
- för att fördela affischer inför vårt EU - arrangemang den 23 april

Boka in EU - torgmöte och valmöte den 23 april 2014

Kom till torgmöte i Farsta Centrum och efterföljande EU - valsmöte med vår EU - parlamentariker 
Mikael Gustavsson onsdagen den 23 april 2014, mellan klockan 15.00 - 17.00 och kl : 18.00 - 21.00 

Då börjar vår EU - valrörelse i Farsta - området

Torgmöte om bostäder 26 april 2014

På lördagen den 26 april har vi åter torgmöte i Farsta Centrum
Medverkande från såväl vår egen Stockholms stads bostadskampanj som vår distriktskampanj ” Hem för alla ”        

Kom till torgmötet som pågår mellan klockan 11.00 - 13.00

1 Maj 2014

Torsdagen den 1 maj samlas vi som vanligt tillsammans på Medborgarplatsen klockan 12.00 
- vid Farstaföreningens banderoll

Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Kalendariet

Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Vänsterpartiet Brommas aktiviteter i maj 2014 : 

Medlemsmöte 5 maj om EU - frågorna inför valet
Medverkan av vår EU - parlamentariker Mikael Gustafsson 

Måndag 5 maj klockan 18.00, Tempus lokal i Åkeshov

Deadline för nästa nummer av Röda Röster : Måndag 14 April 2014

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : Efter påsk 22 April 2014
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Vänsterpartiet Farsta hade årsmöte den 9 mars 2014

Den 9 mars hade Vänsterpartiet Farsta sitt årsmöte, till ordföranden valdes Laura Roselli och Mia Lundkvist. 
Dessutom valdes Fredrik Samuelsson, Lars Bäck, Mattias Lundberg, Andreas Åström och Christina Bäck 
till ledamöter samt Ida Bengtzon, Thomas Widman och Tanja Sadelheim till ersättare.

Eftersom det är valår valdes även valledare - fem stycken. Samordnare är Sven - Göran Svanborg, för EU - 
valet Ida Bengtzon och Lars Bäck samt inför höstens val Stefan Sjölander och Mia Lundkvist. Föreningens 
mål är att kunna arbeta parallellt med planeringen av valen samt att säkerställa att det finns flera personer 
som kan dela på ansvaret för valarbetet men också när det gäller att kunna ta vara på den utbildning, plane-
ring och material som erbjuds föreningarna från distriktet och stadshusets olika arbetsgrupper för välfärds-, 
bostads- samt klimat / miljöfrågor. 

Redan nu är de första arrangemangen för respektive valrörelse inplanerade, EU - valrörelsen i Farsta in-
leds med ett möte med vår parlamentariker Mikael Gustavsson den 23 april. På motsvarande sätt startar 
höstens valrörelse med att Karin Rågsjö, nummer två på Riksdagslistan kommer till Farstaområdet den 16 
augusti.

Föreningsrapporter
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Birka - Vasa

Karl Jansson 

073 - 031 63 79

kalle.jansson@vansterpartiet.se

Bromma

Camilla Hollander

070 - 881 83 87

c_hollander@hotmail.com

Enskede

Ewa Pååg

072 - 163 42 32

ewapaag@gmail.com

Farsta

Laura Roselli 

070 - 466 54 51

laurakaneliroselli@gmail.com

Farsta

Mia Lundkvist

073 - 629 77 20

mia.lundkvist@gmail.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

Rashid Mohamed

070 - 861 45 33

rashid.mohamed@yahoo.com

Vantör

Johanna Ramstedt

073 - 818 35 61

johannaramstedt@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 2014

Deadline för nästa nummer av Röda Röster : Måndag 14 April 2014

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : Efter påsk 22 April 2014



  

Röda Röster är en periodisk debattskrift  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 aktivitetskalender som i korthet redo - 
visar 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 juni 
valdes på representantskapet den 19 februari 2014 :

 

Redaktionella riktlinjer för Röda Röster

Lou T Lundqvist
- Birka Vasa

Ellinor Hultman 
- Skärholmen 

 Veronica Stiernborg 
- Kista

Lars Bäck - Farsta 
( Tf  Ansv. utgivare )
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