
Det är hårt tryck i förloss-
ningsvården. Stockholm 
växer med cirka 35 000 
- 40 000 invånare om 
året. Ungefär hälften av 
dessa är nyfödda bebisar.

Antalet förlossningar ökar 
för varje år.  Vänsterpartiet 
i landstinget föreslog redan  
2010 att man skulle utöka 
antalet förlossningsplatser i 
form av en ny förlossnings-
klinik på S:t Görans sjukhus 
men i landstingets egen 
regi. Ett bra strategiskt läge 
och övrig sjukvårdsstruktur 
tillgänglig men inte lyss-
nade allianspolitikerna på 
vårt förslag då. Därför har 
vi idag akuta problem inom 
förlossningen.

Vi har kvinnor som ska 
föda som är rädda att 
inte få plats på sin klinik 
eller hänvisas till sjuk-
hus utanför länet. Ny-
blivna föräldrar berättar 
att de känt ensamhet 

och övergivenhet under 
förlossningen och känt 
sig bortmotade från vår-
den.

Barnmorskorna har pro-
testerat mot både den 
höga arbetsbelastningen 
och att de är för få. De 
kräver att varje kvinna 
ska få ha en egen barn-
morska under aktivt 
förlossningsarbete - ett 
krav som Vänsterpartiet 
stödjer. Det är vanligt före-
kommande i både Norge 
och Danmark, men inte i 
Stockholm.

Förra veckan kom besked 
att alliansen föreslår nya 
förlossningsplatser på S:t 
Görans sjukhus. Det är 
vårt förslag från 2010 men 
med skillnaden att klini-
ken ska drivas privat av 
Capio. Om tre år öppnas 
detta BB. Det kunde ha 
varit i drift redan nu om 
de ansvariga majoritets-

politikerna lyssnat på vår 
framsynthet för flera år 
sedan. Alliansens förslag 
går enbart ut på att möta 
befolkningsökningen.

Där finns ingenting om att 
öka barnmorsketätheten 
i verksamheten eller hur 
barnmorskornas arbets-
situation kan förbättras.

Vi välkomnar att förlossning-
en äntligen får en kapacitets - 
förstärkning. Men många av 
de problem som vi ser idag 
inom förlossningsvården 
hade kunnat undvikas om 
Alliansen hade lyssnat på 
oss, på professionen och 
på de blivande föräldrarna 
redan 2010.

  

Debattforum för Vänsterpartiets stockholmsföreningar

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, Ylva Nork 

- Västra Södermalm, Lou T Lundqvist - 
Birka Vasa, Ellinor Hultman - Skärholmen 
samt Lars Bäck - Farsta.  

Ansvariga utgivare : redaktionen                  

Debatt Sidan 3
I sin programförklarings portalparagraf, 
skriver vänsterpartiet i första meningen 
att man verkar för jämlikhet. Det in-
stämmer jag till fullo med. Det är just 
därför jag är medlem i vänsterpartiet, 
och kallar mig socialist eller kommunist.

Debatt Sidan 2
Stockholm är en fantastisk stad med 
ett rikt utbud av kultur och upplevelser. 
Samtidigt ser vi med stor oro på hur 
borgarna ständigt försämrar villkoren 
för det fria kultur- och föreningslivet, 
teatergrupperna och utarmar förorts-
kulturen och hur det offentliga rummet 
steriliseras till ett kommersiellt tomrum 
där ingen kan höra oss skrika.

Kalendariet Sidan 7
Socialistiskt Forum i Farsta Gård 23  
november. För tredje året i rad arrang-
erar Vänsterpartiet i Farsta tillsam-
mans med ABF och socialdemokraterna 
i Farsta en interaktiv webböverföring till 
lokalen Ladan vid Farsta Gård.

Föreningspresentation sidan 5
I varje nummer av Röda Röster kommer 
vi att presentera en partiförening. Först 
ut är Liljeholmen - Hägersten och      
föreningens ordförande Måns Vestin 
ger oss en kort beskrivning av förening-
ens verksamhet och planer.

Redaktionella riktlinjer för Röda Röster

Tryck i förlossningsvården
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Gratulerar ! Det är väldigt kul att se att 
en ny interntidskrift för oss vänster-
partister kommit till stånd. Vi ser med 
glädje fram emot att följa utvecklingen 
av detta projekt.

Stockholm är en fantastisk stad med 
ett rikt utbud av kultur och upplevelser. 
Samtidigt ser vi med stor oro på hur 
borgarna ständigt försämrar villkoren 
för det fria kultur- och föreningslivet, 
teatergrupperna och utarmar förorts-
kulturen och hur det offentliga rummet 
steriliseras till ett kommersiellt tom-
rum där ingen kan höra oss skrika. 
Vänsterpartiet måste vara en motröst 
mot denna utveckling och visa på hur 
Stockholm skulle kunna se ut.

Vi i Vänstern har en stolt tradition av 
kulturkamp att förvalta och ser kultur-
politiken som ett oerhört viktigt ideologiskt 
slagfält. 

Vi vill nu lyfta fram partiets arbete i 
valrörelsen. Vad får oss att sticka ut, 
synas och höras ? Vi tror inte att det 
bästa receptet är att inordna sig i hur 
andra partier jobbar. Vi vill visa att V är 
ett annorlunda parti med egen politik 
och andra visioner för samhället.

Kulturupplevelser i anslutning till politisk 
opinionsbildning är ett konkret sätt att 
öka intresset för partiet och för poli-
tikens innehåll. Många budskap ut-
trycks bättre i konstnärlig form än via 
en megafon. Människor tar ofta bättre 
till sig en upplevelse som ger eftertanke 
än läser ett flygblad. Vi har därför en 
kort önskelista till valledningen på hur 
vi tycker att kulturen skulle kunna an-
vändas i valrörelsen 2014.

1 : Använd kulturaktiviteter vid varje 
utåtriktat arrangemang. Det behöver 
inte nödvändigtvis ( även om det är 
trevligt ) vara någon som sjunger och 

spelar, det kan vara deltagande kultur 
- aktiviteter som att göra en kollektiv-
målning om hur man vill ha det framtida 
Stockholm, en diktuppläsning, en im-
provisationsteater eller en dans. Här 
finns stort utrymme för erfarenhetsutbyte 
mellan partiföreningarna. Inled gärna 
en politisk debatt med en kort pjäs, en 
berättelse, en utställning etc.

2 : Se till att få ett genomslag med våra 
budskap genom att låta konstnärer kom-
municera dem på våra valaffischer.

Vi är övertygade om att Vänsterpartiet 
har allt att vinna på att i högre grad 
använda kulturarbetare och konstnärliga 
uttrycksmedel i valrörelsen. Inte minst 
eftersom de övriga partierna i så liten 
utsträckning förstår kulturens spräng-
kraft.

Jonas Lundgren, Hässelby / Vällingby 

Ann - Mari Engel, Vita Bergen

Det första numret av en tidning med nam-
net Röda Röster kom ut den 15 februari 
1919. Den utgavs av Sveriges Vänster-
socialistiska kvinnor. Året innan, i juni 
1918, hade den bildats som en samor-
ganisation för kvinnoklubbarna 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 Vänsterparti 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 samtidigt som kvinnoklubbarna 
ute i landet anslöt sig till de lokala 
kommunistiska arbetarekommunerna.

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 ekonomi 
och upprop till kvinnoklubbar, kvin-
nor och män att teckna sig för an-
delar 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, debat-
ter, noveller, dikter samt rapporter 
från kvinnoklubbar och kongresser 
samt följetonger och annonser. Mer-
parten av materialet var skrivet av 
kvinnor, men även en stor del man-
liga skribenter förekom i tidningen.

Att återuppväcka namnet Röda Röster 
ur sin 83 - åriga dvala förpliktigar. För 
inte enbart namnkunniga kvinnor och 
män ur svensk arbetarrörelses histo-
ria förekom i tidningens spalter. Även 
material av och om Rosa Luxemburg, 

Alexandra Kollontay samt Clara Zetkin 
med flera presenterades i tidningen.

I de första årgångarna av Röda Röster 
fanns det ofta olika typer av följetonger 
som var öppet eller indirekt ideologiska. 
Kortare skrifter av Marx och Engels pu-
blicerades som följetonger, men även 
August Strindbergs ” Lilla katekes för 
underklassen ”. Vid sidan av dessa 
fanns det även längre eller kortare no-
veller som innehöll budskap om nykter-
het, arbetarklassens organisering m. m.

Den som är intresserad av Röda Röster 
1919 - 1930 kan besöka Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek, på Elektronvägen 2 i 
Huddinge, invid Flemingsbergs pendel-
tågsstation.

Redaktionen

Röda Röster kommer igen

Kulturaktivism i valrörelsen
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Deadline för nästa nummer av Röda Röster : 14 november

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : 21 november



I sin programförklarings portalpara-
graf, skriver Vänsterpartiet i första 
meningen att man verkar för jämlik-
het. Det instämmer jag till fullo med. 
Det är just därför jag är medlem i 
vänsterpartiet, och kallar mig socialist 
eller kommunist. Verklig jämlikhet och 
dess självklara följeslagare, verklig 
demokrati, är grundläggande - men 
ändå inte ensamma fullt tillräckliga - 
förutsättningar för att mänskligheten 
skall klara av att inte ta död på sig 
själv.

Jämlikheten måste självklart under-
förstått omfatta alla människor, oav-
sett ögon-, eller hudfärg, eller varje 
annan kategorisering av människan 
- som exempelvis genom att indela 
oss efter ras eller kön. Allt detta ligger 
så självklart i själva idén, att man inte 
explicit behöver säga det i program - 
förklaringen.

Jämlikhet är ett absolut begrepp. An-
tingen är man jämlik med sina med-
människor - eller så är man ojämlik. 
Det är alltså orimligt att - som en gam-
mal sossepamp gjorde - propagera 
för ” ökad jämlikhet ”. Man kan aldrig 
bli mer eller mindre jämlik. Däremot 
kan man bli, eller vara, mer eller min-
dre ojämlik. Det här är inte bara någon 
semantisk ordlek; det är i högsta grad 
en realitet att väga in om man vill vara 
seriös i en debatt om just jämlikhet.

Redan i andra meningen i partiets 
portalparagraf - direkt efter att man 
först sagt sig vilja arbeta för jämlikhet 
- säger man sig vara för feminismen. 
Genom att här inte bara indirekt för-
neka den grundläggande och självklara 
förutsättningen för jämlikhet - att jäm-

likheten måste omfatta alla olika tänk-
bara kategorier av människor, för att 
vara värd sin egen benämning - slår 
man sin första logiska kullerbytta. I stäl-
let för att hålla fast vid det självklara, 
att jämlikhet bara kan kallas för jäm-
likhet om den omfattas av alla olika 
tänkbara kategorier av människor, slår 
man nu undan benen på sin egen 
trovärdighet, genom att bryta ut en 
stor kategori människor ur den stora 
gemenskapen.
 
Troligen har man också här velat 
markera, att den utbrutna kategorin 
skall vara alldeles extra jämlika - hur 
nu det är tänkt att genomföras.

Närmast självklart har Vänsterpartiet 
också i sin programförklaring deklarerat 
att man är emot sexism och rasism.

Två ledande feminister - Brita Stövling 
och en kvinna von ( glömt efternam-
net ) från ROKS, har skrivit respek-
tive uttalat sig så här : ” Alla män borde 
kastreras ” ( Stövling ), och ” Män är 
djur ” ( ROKS - kvinnan ). Att så här 
explicit få läsa och höra vissa kvinnors 
djupa manshat lysa igenom, är ovan-
ligt. Betydligt vanligare är att detta 
manshat kommer fram implicit.

Manshat är naturligtvis inget annat 
än rå sexism. Och därmed har 
vänsterpartiet här lyckats göra sin 
andra logiska kullerbytta - på bara 
några rader - i sin programförklaring. 
Om man inte vet var man står, och 
heller inte vet vart man vill, brukar 
man anses förvirrad - och därmed 
heller inte trovärdig, i sitt försök att 
skapa ett program för hur man vill att 
framtiden skall utformas.

Till ett möte med två av vänsterpartiets 
stadsdelsföreningar ( Bromma och Häs-
selby - Vällingby ) onsdagen 2013 - 10 
- 23, hade man i kallelsen angivit att 
man särskilt bjudit in en  feministisk 
talare, som skulle tala om jämställd-
het. Men jämställdhet är inte jämlik-
het. Långt därifrån. Jämställdhet är 
något som används av högerpartierna, 
enligt ungefär samma recept som 
högern kallar sig arbetar - e - parti. 
Högern har helt enkelt fräckheten att 
sno det som de förstår kan vara bra 
för dem att ha - ungefär på samma 
sätt som de i alla tider snott åt sig 
det kapital, som är resultatet av det 
ackumulerade arbetet från arbetarna. 
Har man lyckats sno åt sig det, kan 
man väl lika gärna sno åt sig också 
den goda idén om jämlikhet ( lite om-
döpt till jämställdhet ), eller sno åt sig 
beteckningen arbetar - e - parti - allt för 
att sno åt sig lite röster. För hur skall 
man annars lyckas övertyga hyfsat 
kompetenta väljare om att   högern 
/ fascismen har lösningen på de poli-
tiska problemen? 

Kanske är det här - med jämställdhet 
i stället för jämlikhet - ett av de över-
tydliga tecken som visar var feminismen 
egentligen hör hemma - i högerdelen av 
politiken. De enda som jag vet menar 
allvar med att verka för jämlikhet - är 
verkliga socialister / kommunister, 
som vill ena människor, i stället för att 
splittra dem.

Den trovärdigheten tycker jag inte vi 
skall låta försvinna, genom att säga 
att vi stöttar en sekteristisk rörelse.

Björn Lindström
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Två logiska kullerbyttor

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

rodaroster.debatt@vansterpartiet.se

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 du vill tipsa partivänner om samt att de 
möten som bara är för föreningens medlemmar i rött, övriga möten i svart. Skicka i ett Word doc eller i ett mejl - EJ Pdf.
En illustrerande färgbild i formatet jpeg i 72 dpi rgb i passande storlek kan mycket väl medfölja texten. 

Frågor och synpunkter på Röda Röster :
Skickas till : 

rodaroster.redaktion@vansterpartiet.se  



Den 25 juli 1968 talade en man på 
ett lastbilsflak i Almedalen på Gotland. 
Det var den dåvarande utbildnings-
ministern Olof Palme, att även Krister 
Wickman, konsultativt statsråd var 
där är numera nästan bortglömt. Det 
var startskottet till politikerveckan i 
Visby, numera Almedalsveckan. Den 
29 juni 2014 är det dags igen och 
vårt parti kommer att inta scenen fredagen 
den 4 juli.

Men arrangemanget har förvandlats 
under det senaste decenniet. Ett år 
jag var där, 2002, var det cirka 90 
olika seminarier och möten som till 
största delen arrangerades av partier 
och olika frivilligorganisationer.  Men 
redan då var hela arrangemanget 
svårt att överblicka. Numera har hela 
tillställningen drabbats av någon 
slags ” elefantiasis ”, och omfattade 
år 2013 omkring 2 300 olika evene-
mang. Bland arrangörerna är det nu-
mera endast omkring 5 procent som 
kan ses som politiska, fackliga eller 
ideella organisationer. 

Istället domineras det som förr kallades 
för politikerveckan av företag, bransch-
organisationer, lobbyister samt skatte-
finansierade myndigheter, kommuner 
och landsting. Almedals - veckan har 
sammanfattningsvis förvandlats till ett 
slags ” lobbyismens Kiviks marknad ”.

Parallellt har rapporteringen i media 
vid sidan av partiledartalen alltmer 
kommit att fokusera på skandaler, 
mingel, rosévin, DJ Battles mellan 
politiker och andra jippon. Problemet 
är att det bidrar till att förstärka politiker 

- föraktet och förvandlar en från början 
politiskt präglad sammankomst till ett 
slags ” beach party ” med marknads-
stånd där lobbyister månglar sina 
föga demokratiska tjänster och upp-
dragsgivares åsikter under en som-
marvecka.

Bland mina vänner, arbetskamrater 
och grannar som inte är lika politiskt 
intresserade som vi mer aktiva är, 
så betraktas Almedalsveckan med 
en allt större skepsis. Flera uttrycker 
åsikter som indikerar att de ser det 
som en intern angelägenhet för en 
elit med mediefolk, lobbyister, näringsli-
vet och heltidspolitiker på högre nivå. 

Detta kan på kort sikt bidra till att 
öka föraktet för politik och politiker 
samt leda till att allt flera s. k. vanliga 
människor kommer hörsamma extrem-
högerns enkla populistiska argument 
om vi och dom samt exempelvis avpixlats 
ständiga skriverier om ” sju - klövern ”, trots 
att SD är på plats i Visby och enligt 
media handlar på systembolaget med 
Säpo - beskydd ( Fria Tidningen 11 - 07 
- 05 ). 

Jag tror att det är dags för vårt parti 
att markera ett visst avståndstagande 
från spektaklet och begränsa vårt 
deltagande under Almedalsveckan. 
Jag tycker att vi ska fokusera på           
” vår dag ” under veckan och koncen-
trera våra resurser till den dagen när 
det gäller seminarier och andra utåt-
riktade arrangemang. 

Istället bör vi undersöka förutsätt-
ningarna för om det inte är dags att 
omfördela en del av våra begränsade 
ekonomiska och personella resurser 
på en politisk sommarturné som når 
de medborgare i storstädernas för-
orter, småstäder, mindre orter och 
glesbygd som inte har råd att åka 
på semester, är arbetslösa, långtids-
sjukskrivna, bostadslösa ungdomar 
osv.

Därför har jag i en motion till parti-
kongressen föreslagit att partistyrelsen 
bör få i uppdrag att undersöka för-
utsättningarna för en mer begränsad 
satsning på Almedalsveckan år 2014. 
Istället bör vi sprida våra resurser på 
opinionsbildning till större delar av 
landet under sommaren.

Lars Bäck, Farsta

Man kan privatisera vård på många 
sätt i Stockholms läns landsting - genom 
försäljning, avknoppning, upphandling 
och nu senast genom att sätta bocken 
till trädgårdsmästare !!

På senaste landstingsfullmäktige i 
oktober så beslutade en stor majoritet 
- med stöd av S och MP - att utse Per 
Båtelson till ordförande i Karolinska 
universitetssjukhusets styrelse

Vem är då Per Båtelson ? - Jo, han 
var vd för Bure som 1999 fick köpa    
S : t Görans sjukhus. För första gången 
som ett akutsjukhus kom att drivas i 
privat regi. Dåvarande finansdirektör 
sade att landstinget måste lära sig att 
vara konkurrens - neutralt så att man 

inte otillbörligt gynnar sina egna 
sjukhus. För alla privata företagare är 
det en självklarhet att gynna det egna 
- men inte för det offentliga.

Idag tvingas vi inte bara att vara 
konkurrensneutrala - utan även att över - 
låta styrningen till våra konkurrenter - 
de privata vårdaktörerna. 

Per Båtelson har vidare varit Vd för 
Capio och för Global Health Partner   
( GHP ). Den moderatstyrda majoriteten 
i landstinget har öppnat upp för privat 
verksamhet inne på våra akutsjukhus 
och det har GHP utnyttjat. Så idag har 
vi en privat hjärtklinik inne på 
Södersjukhuset som även tar emot 
privatbetalande patienter.

Så det är till denna man som alla 
partier i fullmäktige utom Vänsterpartiet 
har sagt Ja till. Det är inte ok ! Det är 
inte acceptabelt ! Det är inte att stå 
upp för den offentligt drivna vården 
utan ett sätt att bakvägen låta privata 
aktörer styra över Sveriges främsta 
sjukhus.

Vid den slutna omröstningen som        
( V ) begärde så var det 15 S och Mp 
- ledamöter som bröt partilinjen. 
Heder åt dessa men skam åt deras 
partiledningar.

Birgitta Sevefjord
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Bocken som trädgårdsmästare

Lobbyismens Kiviks marknad



Liljeholmen - Hägerstensföreningens 
ordförande Måns Vestin svarar här kort 
på redaktionens frågor om föreningens 
verksamhet och planer :

Berätta kort om er partiförening, 
hur många medlemmar har ni, hur 
ofta träffas ni ? Växer föreningen ?

- Vi är cirka 250 medlemmar. Fören-
ingen delades upp för ett par år se-
dan för att den blivit för stor, men vi 
har fortsatt att växa och vi har nu fler 
medlemmar än vi hade före delning-
en, vilket förstås är roligt. Vi har ett 
medlemsmöte i månaden, ofta med 
en inbjuden gäst som pratar om nå-
gon temafråga. Vi försöker också hål-
la öppna möten i olika former då och 
då. I våras visade vi pjäsen Hopsnackat 
på Tellus Bio i Midsommarkransen. Sista 
lördagen varje månad delar vi ut flyg-
blad vid Liljeholmens galleria.

Vad har ni för tips att hålla fören-
ingen levande, hur aktiverar ni era 
medlemmar, hur når ni dem, tillvara-
tar de idéer som uppkommer, et ce-
tera ?

- Vi har försökt ha roliga och intressanta 
medlemsmöten med varierande te-
man. Vi tror också den personliga 
kontakten är viktig - att man ringer 
upp nya medlemmar och bjuder in 
dem till mötena, t. ex. Detta är något 
som är svårt i en så pass stor och 
snabbt växande förening, och något 
vi behöver bli bättre på.

Berätta om något lyckat arrange- 
mang / aktivitet som ni vill lyfta fram 
för att inspirera andra föreningar ?

- Att visa pjäsen Hopsnackat, om 
hur man får bättre villkor på jobbet 
genom att snacka ihop sig, var roligt 
och uppskattat. Det är kul när man 
kan göra något som inte bara är mö-
ten och flygbladsutdelningar, men 
som ändå knyter an till vår politik.

Det närmar sig valår med två val, 
hur förbereder ni er ?

- Vi har börjat samla ihop medlemmar 
till en valgrupp, som tillsammans med 
styrelsen och valledare kan planera och 

organisera valarbetet. Vi tror att det är 
bra om så många som möjligt är in-
blandade, inte bara i själva kampanj-
arbetet utan även under planeringen.

Till sist distriktets prioriterade frå-
ga - bostäder, vilken betydelse har 
den i er förening ?

- Bostadsfrågan är viktig men inte 
helt okontroversiell inom föreningen. 
Flera nybyggen planeras inom vårt 
område och det är inte alltid vi är 
överens om huruvida det är bra eller 
dåligt. Det är svårt att vara det parti 
som vill bygga mest, samtidigt som vi 
oftast säger nej till förslag på nybyggen. Vi 
tror att det är viktigt att alltid komma 
med konkreta motförslag på var vi vill 
bygga i stället.

Redaktionen

För mer info : 

www.liljeholmen-hagersten@vansterpartiet.se/

I varje nummer av Röda Röster kommer vi att presentera en av våra 16 partiföreningar 
Först ut är Liljeholmen - Hägersten

Våra Röda Röster i Liljeholmen - Hägersten

Här är de aktiviteter som planeras i Vänsterpartiet Liljeholmen - Hägersten den närmsta tiden :

Medlemsmöte med Aron Etzler

22 november

Tema ” Så vinner vi valet ”

Infobord och flygbladsutdelning 
Utanför Liljeholmens galleria

30 november

kl 11.00 - 13.00

Julbord med frågesport och fiskdamm 
15 december

Grannföreningarna Älvsjö och Skärholmen är inbjudna
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Vänsterpartiet Liljeholmen - Hägersten till kalendariet : rodaroster.kalender@vansterpartiet.se
Obs ! Rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Kalendariet
Skicka in föreningens aktiviteter med kommentarer, tid och plats till Röda Rösters Kalendarium i ett ofor-
materat worddokument eller i ett mejl, ej pdf - men märk de aktiviteter som bara rör föreningens medlemmar 
med rött - öppna möten ska stå i vanlig svart text. Skicka till : rodaroster.kalender@vansterpartiet.se
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Vänsterpartiet västra Södermalm till kalendariet : rodaroster.kalender@vansterpartiet.se
Obs ! Rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

På gång i Vänsterpartiet Västra Södermalm :

Medlemsmöte med Torun Boucher
Onsdag den 6 november

18.30 - 21.00

Södra Latins Gymnasium, Skaraborgsgatan 14

” Äldreomsorg ur ett feministiskt perspektiv ”

” Äldreomsorg är vår tids största feministiska fråga ” betonade Vänsterpartiets ekonomisk - politiska talesperson 
Ulla Andersson i Umeå i somras. Kom och prata äldrepolitik ur ett genusperspektiv med Torun Boucher - Vänsterpartiets 
ledamot i Äldrenämnden och ersättare i kommunfullmäktige. Vi bjuder på fika.

Medlemsmöte
Valkrets 1 - Val av ombud till Vänsterpartiets kongress 2014

Tisdagen den 12 november

Det är viktigt att alla medlemmar kommer och väljer kongressombud. Vi ska tillsammans utse de 10 kamrater som 
ska representera Södermalm på kongressen.

Kurs för nya medlemmar
Lördag & Söndag 9 - 10 november

Kurs för nya medlemmar är en introduktionskurs för nya Vänsterpartister i StorStockholm. Kursen sträcker sej över 
2 dagar och ger en grundläggande inblick i Vänsterpartiets politik och organisation. Kursen ger ett utmärkt tillfälle 
för dej som nyss gått med i partiet eller för dej som bara vill fräscha upp dina partikunskaper.

Mejla din anmälan till : 

storstockholm@vansterpartiet.se

Eller ring på : 08 - 654 13 10

Feministisk filmkväll med filmen ” Barnvagnen ” av Bo Widerberg
Onsdagen den 20 november 

18.30 - 21.00

Södra Latins Gymnasium, Skaraborgsgatan 14

När höstmörkret faller, vad kan väl vara bättre än att ha en feministisk filmkväll med socialistiska och feministiska 
vänner. Vi ses och tittar på filmen ” Barnvagnen ”. Efteråt diskuterar vi filmen och allmänt det politiska läget. Vi 
bjuder på fika och popcorn

Vänsterskolan - Ekonomiskolan
5 december 

Mer information kommer
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Detta händer i Vänsterpartiet Farsta :

Socialistiskt Forum i Farsta Gård 23 november
För tredje året i rad arrangerar Vänsterpartiet i Farsta tillsammans med ABF och socialdemokraterna i Farsta 
en interaktiv webböverföring till lokalen Ladan vid Farsta Gård av seminarier från Socialistiskt Forum i ABF - huset. 

Lördagen den 23 november, kl 10.00 - 16.00. Välkomna. T - bana 18 och Buss 185 

Kultur - och klimatmöte 26 november
Välkommen till en kväll med levande musik, klimat och miljöfrågor. Jens Holm, riksdagsledamot samt Nike och 
Röda Orkestern medverkar. Moment café har öppet under kvällen, kl 18.00 öppnar vi dörrarna.

Tisdagen den 26 november, kl 18.00 - 22.00 på moment teater i Gubbängen, T - bana 18 samt Buss 172

Bostadspolitiskt möte 7 december
Den centrala bostadskampanjgruppen kommer till Farsta Centrum, vi delar ut flygblad samt håller kortare      
seminarier och samtal med besökande inne i aktivitetshuset Tuben, samma hus som T - banehallen Farsta 
Centrum.

Lördagen den 7 december. Mellan klockan 10.00 - 14.00. T - bana 18 och Buss 185
   

Medlemsfest 12 december
Julfika med gotter. Mer information kommer.

Vänsterpartiet Farsta till kalendariet : rodaroster.kalender@vansterpartiet.se
Obs ! Rödtextade möten endast för föreningens medlemmar



Vänsterpartiet Birka - Vasa till kalendariet : rodaroster.kalender@vansterpartiet.se
Obs ! Rödtextade möten endast för föreningens medlemmar
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Öppet Medlemsmöte
Bostadskampanjen : Stopp - höj inte hyrorna

Torsdag 7 november

19 : 00 - 21 : 00

Partilokalen Sigtunagatan 11

” Det finns ingen automatik i att hyrorna måste stiga varje år. Stockholms stads bostadsbolag har under ett antal år gått 
med stora vinster. Vinster som bland annat borde gått till hyresgästerna och till renoveringar, istället för att överföras till 
den allmänna kommunkassan och därigenom indirekt finansiera alliansens skattesänkningar för höginkomsttagare och 
för dem som bor i villa och bostadsrätt ”.   ( Från Vänsterpartiets kampanjsida hyresstopp.nu )

Bara under de senaste två åren har 4,7 miljarder ( 4 700 000 000 ) kronor förts över från allmännyttans överskott, 
vilket bekostats av hyresgästerna i form av ständigt höjda hyror. Vänsterpartiet kräver därför ett absolut stopp för hyres-
höjningar i de kommunala bostadsbolagen i Stockholm under två år. För att uppmärksamma våra krav genomför partiet 
nu en kampanj i Stockholm, under parollen : “ Stopp - höj inte hyrorna ”. 

Sebastian Wiklund, ledamot för Vänsterpartiet i stadsbyggnads - och fastighetsnämnden, kommer till föreningens 
lokal den 7 november kl 19.00 och berättar om kampanjen och mer om partiets förslag. Välkomna !

Vi planerar en flygbladsutdelning av bostadskampanjens material Lördagen den 16 november kl : 13.00, och vi 
samlas i partilokalen på Sigtunagatan 11 från kl : 12.45. Vi planerar även en till utdelning i början av december, för 
att sedan avsluta vår del av bostadskampanjen med en större aktivitet på Odenplan några veckor före jul. 

Vill du vara med på någon av utdelningarna, mejla din anmälan till föreningens egen mejladress  : birka-vasa@vansterpartiet.se

         Mer information om kampanjen går att hitta på : www.hyresstopp.nu     

Inför Kongressen 2014 - Val av ombud

Tisdag 12 november 

kl : 19 : 00 

Kafé Marx 

Birka - Vasa utgör tillsammans med partiföreningarna i Bromma och på Kungsholmen en valkrets vid val av kongress-
ombud. Denna valkrets har rätt att skicka 6 ombud och lika många ersättare till partikongressen. Den 12 november 
hålls ett valmöte kl : 19.00 på Kafé Marx, Kungsgatan 84 i samlingssalen, där alla medlemmar i de tre parti 
-föreningarna träffas för att rösta fram valkretsens kongressombud. Mer information om kongressen finns på : www.
vansterpartiet.se/kongress2014/

* Den årliga julfesten *
Onsdag 11 december  

kl : 18.00 - 21.00

Partilokalen på Sigtunagatan 11

Föreningen festar på hemlagad mat till självkostnadspris på årets julfest i partilokalen på Sigtunagatan - respektive 
partners och barn är naturligtvis också välkomna ! Vill man inmundiga annat än alkoholfri dryck medtages dock sådan 
på egen hand - anmäl om ni vill komma och festa loss till Marianne Eriksson på antingen : 070 - 578 27 97, eller på : 
marianne.eriksson@vansterpartiet.se. Anmäl er innan Tisdag 3 december - så att vi vet hur mycket mat som behöver 
lagas. Varmt Välkomna !

 



Vänsterpartiet Hammarby - Skarpnäck till kalendariet : rodaroster.kalender@vansterpartiet.se
Obs ! Rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Vänsterpartiet Hammarby - Skarpnäcks aktiviteter november - december 2013 :

Medlemsmöte med glöggmingel
Datum : 9 december

Tid : 18.00

Plats : Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks allé 25

  
Stadsdelsnämnden sammanträder

Datum : 11 november

Plats : Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäcks allé 25

Tid : 18.00

Öppet möte med Ulla Andersson
Datum : 20 november

Tid : 18:30, fika från 18:00

Plats : Skarpnäcks kulturhus

Kom och lyssna och diskutera hur Vänsterpartiets ekonomiska politik kan skapa ett rättvist samhälle. Den 20 november 
kommer Vänsterpartiets ekonomisk - politiska talesperson, Ulla Andersson till Skarpnäck för ett öppet möte. Ta gärna 
med dig vänner och bekanta !

Kongressombudsval
Datum : 12 november

Tid : 19.00

Plats : Täppgränd 101, Videgårdens träfflokal, Enskededalen

I vår valkrets finns även partiföreningarna Vantör, Enskede, Farsta och Årsta och tillsammans med dem ska vi välja 
10 ombud till kongressen. Den 12 november kommer Enskede anordna ett möte där medlemmarna tillsammans 
beslutar om vilka kamrater som blir valkretsens ombud.

Välfärdskväll med Karin Rågsjö
Datum : 6 november

Tid : 18.00 - 20.00

Plats : Bagarmossens Folkets hus, Lillåvägen 44

Är du medlem i V och vill lära dig mer om privata vinster i välfärden och vilken välfärd Vänsterpartiet vill se istället ? 
Kom på vår Vinster i välfärden - kurs som hålls av Karin Rågsjö, vice gruppledare i Stockholms stadshus och ledamot 
i partistyrelsen. Karin kommer att berätta om Vänsterpartiets välfärdsvision och knyta ihop det med vårt krav om att ta 
tillbaka Hemmet för gamla i kommunal regi. Det här är ett ypperligt tillfälle för dig som vill lära dig mer om Vänsterpartiets 
politik lokalt och nationellt. Det kostar inget och du behöver inte anmäla dig i förväg. Välkommen !
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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

&

Andreas Åström

076 - 893 55 94
 

andreas.astrom@hotmail.com

Hässelby - Vällingby

Ingen uppgift

Kista

Leo Ahmed

076 - 272 14 39

leo.ahmed@vansterpartiet.se

Kungsholmen

Elena Dingu - Kyrklund

edkyrklund@gmail.com

Linjeholmen - Hägersten

Måns Vestin

070 - 479 81 80

mans.vestin@gmail.com

Skärholmen

Lorena Delgado

0765 - 54 14 72

lorena_dv@hotmail.com

Tensta - Rinkeby - Spånga

Gilda Córdova

070 - 7334388

gilda.cordova@vansterpartiet.se

Vantör

Daniel Blomgren

Daniel.blomgren@vansterpartiet.se

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 : 14 november

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : 21 november


