
  
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
Det finns tyvärr en grabbig, tillbaka 
- blickande revolutionsromantik 
i vårt parti som hindrade åtminstone 
mig från att bli medlem under 
många år. Den försöker krampaktigt 
hålla fast vid en bokstav vi släppte 
för decennier sedan.

Debatt sidan 2
I förra numret av Röda Röster 
fanns ett inlägg med rubriken 
Två logiska kullerbyttor som ut-
mynnade i den märkliga slutsat-
sen att Vänsterpartiet stöder en 
sekteristisk rörelse och mans-
hat genom att vara såväl uttalat 
feministiskt som socialistiskt.

Kalendariet sidan 5
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.

Röda Rapporter sidan 8
På fem år har akutbesöken i Stock-
holms län ökat med drygt 20 procent. 
Näst mest ökar trycket på Södersjuk-
huset. När Jonas Sjöstedt besökte 
Sösakuten kunde han konstatera att 
det var så fullsatt det kan bli.

Redaktionella riktlinjer för Röda Röster
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Nummer 2
21 november 2013

Debattforum för Vänsterpartiets stockholmsföreningar

För att få rätt till äldreom-
sorg måste den gamla 
människan genomgå en 
omfattande utfrågning 
om hela sitt liv. Det kall-
las biståndsbedömning. 
Många upplever utfråg-
ningen som integritets-
kränkande. I princip är 
biståndsbedömningen 
heller inget annat än en 
rest från det gamla fattig-
vårdstänkandet.
Sedan många år till-
baka har Vänsterpar-
tiet i Stockholm drivit att 
bedömningen ska bort 
från så kallade service-
tjänster, städning, mat-
inköp, promenader o.s.v. 
Numera är alla partier i 
fullmäktige på vår linje. 
Biståndsbedömningen 
ska tas bort från service-
tjänsterna. Men ingenting 
händer. Skälet är att Lin-
köping, som är en av de 
kommuner som genom-
fört reformen, fått kritik av 
Socialstyrelsen. Reformen 
strider mot socialtjänstlag 
- en.
Om socialtjänstlagen inne-
bär att gamla människor 
måste vända ut och in på 

sig för att få rätt till hem-
tjänst så är det fel på lagen 
och då måste den skrivas 
om. 

Det menar jag och Torun 
Boucher i en motion till 
kongressen där vi före-
slår att partiet ska arbeta 
för att få bort bistånds-
bedömningen från äldre-
omsorgen, alltså också 
när det gäller omsorgsin-
satser och rätten till äld-
reboende.
I princip bör det räcka 
med en ekonomisk utred-
ning eller kontroll av den 
sökandes ekonomi så att 
avgiften hamnar på rätt 
nivå. Sen måste det na-
turligtvis finnas bestäm-
melser gällande till exem-
pel viss åldergräns och 
omfattning av insatserna. 
Det måste finnas regler 
för hur det ska fungera 
för alla som inte passar in 
i åldersgränsen.

Idag ökar de äldres använ-
dande av RUT. De bättre 
bemedlade får en statlig 
subventionerad insats i 
hemmet utan biståndsbe-
dömning. 

De fattigare pensionä-
rerna måste finna sig i en 
grundlig utfrågning för att 
få hjälp. Snacka om klass - 
orättvisa !
Slopandet av bistånds-
bedömningen har inte lett 
till något överutnyttjande. 
Det har man konstate-
rat i Linköping. Nej det är 
inget eftersträvansvärt att 
tvingas ta hjälp och ha 
främmande människor i 
sitt hem. 
Och vad gäller äldrebo-
ende så tar en gammal 
människa ett mycket 
stort steg när han eller 
hon ansöker om att flytta. 
Säger nej till sitt gamla 
liv och sitt hem därför att 
orken tryter, kanske av 
rädsla eller för att slippa 
ensamhet. Varför ska då 
en biståndsbedömare å 
kommunens vägnar då ha 
rätten att säga nej ? Och 
att det blir bättre hemma 
med ännu mera hem-
tjänst ? 

Brit Rundberg, Vita Bergen 

Ersättare i äldrenämnden

Bort med biståndsbedömningen



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 Rös-
ter. Tidningen trycktes i 3 000 exemplar. 
Tidningen blev sedan i april 1921 ett 
” organ för Sveriges Kommunistiska 
Kvinnor ” sedan det tidigare Sveriges 
Socialdemokratiska Vänsterparti an-
slutit sig till Tredje Internationalen ( 
Komintern ) och bytt namn till Sveriges 
Kommunistiska Parti. När SKP bil-
dats beslöt den tidigare samorga-
nisationen att ansluta sig till partiet 
samtidigt som kvinnoklubbarna ute 
i landet anslöt sig till de lokala kom-
munistiska 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 tid-
ningens ekonomi 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 an-
nars innehöll tidningen ett brett spektra 
av olika artiklar, debatter, noveller, dikter 
samt rapporter från kvinnoklubbar och 
kongresser samt följetonger och annon-
ser. Merparten 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 historia före-
kom 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 kor-
tare 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 bibliotek, på Elektron-
vägen 2 i Huddinge, invid Flemingsbergs 
pendeltågsstation.

Redaktionen

Röda Röster kommer igen

Röda Röster sidan 2

Debatt
Ologiskt fiske i grumliga vatten

I förra numret av Röda Röster fanns ett 
inlägg med rubriken ” Två logiska kuller-
byttor ” som utmynnade i den märkliga 
slutsatsen att Vänsterpartiet stöder en 
sekteristisk rörelse och manshat ge-
nom att vara såväl uttalat feministiskt 
som socialistiskt. 

För att bevisa denna tes så används 
bland annat två lösryckta citat av två 
kvinnor, Brita Stövling och Ireen von 
Wachenfeldt, som under många år 
varit aktiva inom såväl vänstern som 
kvinnorörelsen på olika sätt, men 
främst när det gäller arbetet med att 
motverka mäns våld mot kvinnor och 
barn.

När vi läste inlägget så kändes bris-
ten på saklighet och argumentations-
tekniken obehagligt bekant. Detta sätt 
att argumentera brukar förekomma på 
olika hemsidor och i debattforum på 
nätet som är uttalat antifeministiska 
och / eller antisocialistiska.

Det ena citatet, ” Män är djur ” kom-
mer ursprungligen ur TV - program-
met - Könskriget - som sändes 2005 
och som senare såväl fälldes som 
kritiserades av en enig Gransknings-
nämnd. Men detta har inte hindrat 
från att citatet används flitigt på nätet 
av diverse debattörer på högerkan-
ten av vårt samhälle.

Exempelvis Per Ström som numera 

utnämnts till Integritetsombudsman 
av den nyliberala organisationen - 
Den Nya Välfärden - använde under 
många år flitigt citatet lösryckt på 
sina olika antifeministiska bloggar 
som numera är vilande. Även Pelle 
Billing har använt det ofta i sitt kors-
tåg mot feminism och jämställdhet. 
Den sistnämnde har också konsta-
terat i en artikel på TV4 Newsmill ; ” 
Den som vill göra upp med feminis-
men måste även göra upp med den 
underliggande strömning i samhället 
som säger att marxismen i grund och 
botten är god och rättvis ”.

Vi anser att debattören i förra num-
ret fiskar ologiska argument i mycket 
grumliga vatten. Det blir tyvärr inte 
bättre av att även begreppet jäm-
ställdhet stämplas som belastat för 
att det uttalats av andra politiska 
strömningar i samhället. Med en väl-
villig tolkning kan det möjligen föra 
tankarna till arbetarrörelsens barn-
dom för hundra år sedan då en del 
trodde att den s. k. kvinnofrågan 
skulle lösas automatiskt i det kom-
mande klasslösa samhället.

Men en socialist idag ser inte bara 
klasstrukturerna som råder i dagens 
samhälle utan även andra parallella 
strukturer som sorterar och rangord-
nar människor efter kön, etnisk ur-
sprung, funktionshinder, o. s. v. 

De som anser något annat måste 
leva i tron om att partiet internt skulle 
kunna vare en isolerad ö i ett hav av 
orättvisor och att vi skulle kunna leva 
helt opåverkade av samhällsstrukturer 
och fördomar. Eller att allting ska fixa 
sig självt efter revolutionen. 

Bägge dessa ståndpunkter känns dock 
som ett avlägset eko av den sekterism 
som förekom i mindre grupperingar på 
70 - talet.

Mera tydligt samtida är de återkom-
mande anklagelserna i debattinlägget 
mot att feminister och vårt parti skulle 
stå för någon form av manshat. Men 
detta påstående brukar komma uti-
från den politiska högerflanken som 
en form av ett illa dolt kvinnoförakt. 
En del av detta förakt är att försöka 
osynliggöra kvinnor genom att exem-
pelvis ” glömma ” deras namn, vilket 
tyvärr förekom i inlägget.

De enda logiska kullerbyttor som vi kan 
finna i förra numrets debattartikel av 
Björn Lindström är skribentens egna 
försök att påstå att det är socialistiskt 
att gå till attack mot samt ta avstånd 
från feminism och arbetet för jäm-
ställdhet.

Marianne Eriksson, Birka - Vasa

Lars Bäck, Farsta 
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Som vice ordförande och intern - 
feministiskt ansvarig i Vita bergens 
partiförening, känner jag mig manad 
att svara på Björn Lindströms debatt - 
artikel ” Två logiska kullerbyttor ”. Jag 
vill dock poängtera att jag skriver 
den här texten på eget, snarare än 
på min partiförenings, initiativ.

Björn Lindström berättar om två 
kvinnor vars ” djupa manshat ” 
framförts på ett sätt han bedömer 
som ” ovanligt ”. Detta ovanligt djupa 
manshat verkar dock inte ha lämnat 
tillräckligt stort intryck på Lindström 
för att lägga båda kvinnornas namn 
på minnet, eftersom han lyckas 
namnge endast en och nöjer sig med 
att referera till den andra som ” 
ROKS - kvinnan ”. Denna glömska 
fortsätter längre fram i texten, då 
Lindström återigen misslyckas med 
att komma ihåg ett namn. Det handlar 
då om ” en feministisk talare, som 
skulle tala om jämställdhet ”.

Jag gissar att Lindström syftar på 
Ireen von Wachenfelt respektive Ida 
Gabrielsson. Dessa två kvinnor 
måste sägas vara hyfsat välkända, 
speciellt om man är politiskt aktiv i 
och intresserad av Vänsterpartiet. 
Hur svårt kan det vara att kolla upp 
namnen ? Lindström gör allra mest 
sig själv en otjänst, då han verkar 
tycka att alla kvinnor som är politiskt 
aktiva lätt kan avfärdas som en 
anonym och bjäbbig massa vars för- 
och efternamn är fullständigt över - 
flödiga. 

Det finns tyvärr en grabbig, tillbaka - 
blickande revolutionsromantik i vårt 
parti som hindrade åtminstone mig 
från att bli medlem under många år. 
Den försöker krampaktigt hålla fast 
vid en bokstav vi släppte för 
decennier sedan, och verkar tycka 
att just den där bokstaven är viktigare 
än, säg, lika lön för lika arbete.
 

Just idag känns idén om att männen 
ska springa runt på gatorna och göra 
revolution, för att på kvällen komma 
hem till en kvinna som sköter 
markservicen, inte bara unken men 
också verklighetsfrånvänd och ärligt 
talat rätt barnslig. 

Tänk inte att det är fel att vi är ett 
feministiskt parti, Björn Lindström. 
Fundera istället på varför vi känner 
att vi måste vara det.

Johanna Karlsson, Vita Bergen

Replik till Björn Lindström i Röda Röster nr 1 / 2013

I FN : s barnkonvention artikel 27 kan 
vi läsa att alla barn har rätt till en rim-
lig levnadsstandard.

År 1995 var jag 18 år gammal i för-
orten Flemingsberg och tillhörde de 
då knappt 4 % fattiga i Sverige, idag 
är jag nästan 38 år gammal och inte 
mycket har blivit till det bättre, tvärt-
om är det nu mer än 9 % som är fatti-
ga i Sverige, 9 % som har mindre än 
hälften av en genomsnittlig inkomst. 
Ett av mina mål har blivit att få reda 
på varför. Jag läser rapporter, möter 
olika organisationer, följer forskare 
och politiker som på allvar vill få bukt 
med barnfattigdomen i vårt land och 
som inte bara ser det som möjligt 
utan som nödvändigt.

Jag minns mina unga dagar i förort - 
en Flemingsberg som om det vore 
igår, en rolig och härlig tid med un-
derbara kompisar med rötter i olika 
världsdelar, en tid jag ibland kan 
längta till. Jag minns också hur svårt 
vi hade det i form av rasism, segre-
gering och hur våra föräldrar käm-
pade hårt för att få ihop dagen här 
hemma i Sverige och att hjälpa släk-
tingar i hemlandet. 

En händelse jag minns extra tydligt 
är min första fotbollsträning som 
8 - åring med Huddinge IF där jag 
och tre kompisar från Flemingsberg 
åkte pendeltåg och buss med halv-
gamla gymnastikskor osköna för att 
spela fotboll i och långa tränings-
byxor, peppade att leva vår dröm 
som fotbollsproffs, medan resten av 
de svenska pojkarna från Huddinge 
kom med sina föräldrar i bil och hade 
på sig fina ordentliga fotbollsskor, 
benskydd och allt en fotbollsspelare 
skall ha i form av utrustning. Jag var 
rätt bra på fotboll men min självkäns-
la fick en knäck den dagen och fot-
bollskarriären varade inte så länge 
för någon av oss tre. I vårt fall hand-
lade det om fattigdom, våra föräldrar 
hade jobb men fick kämpa hårt för 
att få ihop kalkylen i slutet av måna-
den med de knappa lönerna, en av 
killarna hade 3 syskon och de levde 
på sin mammas låga lön. En annan 
som var mycket duktig på fotboll och 
vars familj just hade kommit till Sverige 
utan pengar och som inte hittat en 
sysselsättning ännu, men han ville 
så gärna spela fotboll för han hade 
en dröm som alla oss andra. 

När regeringen och kommuners 
sänkta skatter drar iväg då blir det 
de gamla och barnen som får be-
tala. Skolan får större klasser och 
större barngrupper på dagis. De 
som tvingas gå till socialen märker 
att villkoren också skärpts, du måste 
sälja bilen och kan inte köra barnen 
till fotbollsträningen och flytta till 
mindre lägenhet där ett rum till varje 
barn inte längre gäller. Ja detta är 
verkligheten för många människor i 
vårt samhälle. Vi som politiker måste 
förstå att barnfattigdomen har ett 
högt pris som vi alla betalar. Barn 
med utländsk bakgrund, barn i stor-
städernas förorter och barn till en-
samstående är de största förlorarna 
i välfärdsutvecklingen. Fattigdom är 
en dom för ett brott dessa inte begått. 
Som politiker och Vänsterpartist så 
är min uppgift att hjälpa människor 
genom bättre lagar och skyddsnät 
och inte döma ut dom, för i slutändan 
handlar det om oss alla.

Zakaria  Zouhir

Kandidat till riksdagsvalet 2014 för 
Vänsterpartiet

Barnfattigdom

Deadline för nästa nummer av Röda Röster : 28 november

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : 6 december
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Lite historia först : för flera år sedan fick 
vi fackliga organisationer i Huddinge 
besök av Lars Ohly, vår dåvarande 
partiledare. Efter den timmen bör-
jade jag få mer och mer klart för mig 
att Vänsterpartiet var det parti jag 
ville kämpa för. Och efter ett par må-
naders mailande med Lasse, om för 
mig grundläggande frågor, gick jag 
in i Vänsterpartiet. Jag tyckte det var 
raka passningar, ett ärligt parti. En 
rakhet som passar mig. Och naturligt-
vis politiken först och främst.

Nu är jag med i en V - styrelse och 
jag märker att det är så många mö-
ten att man kan sysselsätta sig helt 
med det på fritiden om man så skulle 
vilja. Styrelsemöten, medlemsmöten, 
aktivistmöten på helger utomhus, de-
battmöten, olika bra utbildningar. Nu-
mera brukar jag koncentrera mig på 
styrelse- och medlemsmöten, de är 
ju superviktiga.

Nu har jag tre uppdrag till; Repskapet, 
styrelsen i Jakobsbergs gård i Bredäng 
och fått ett väldigt roligt uppdrag, att 
vara medlem i Röda Rösters redaktion.
 
Jag arbetar heltid, har en man och 
många nära och kära släktingar, och 
vänner. Mer än två möten i veckan 
mäktar jag inte med, man vill ju vara 
hemma någon gång. Plus att man ibland 
går på konserter och teater och någon 
gång på restaurang.
 
Vad är kärnfrågan, undrar du? Jo, var-
för känner man detta dåliga samvete 
när man säger nej till ett möte eller lik-
nande : ” nu står mina kamrater och de-
lar ut flygblad i kylan ”,   ” nu missar jag 
ett verkligt bra framträdande ”,  ” nu får 
jag inte höra den debatten live ” ?
 
Nu är det nog kanske så att de övriga 
partimedlemmarna i styrelsen har full 
förståelse att man inte kan delta just 

denna speciella gång. Men man kom-
mer efter i styrelsediskussionerna, 
man hamnar lätt utanför.
 
I och med att det är fullt av engagera-
de kunniga eldsjälar i vårt parti, kan-
ske man känner det mer, än om man 
var medlem i ett annat parti. Det förs 
ju också alltid en intressant debatt på 
Riksdagsnivå.
 
Hur känner du inför denna fråga ? 
Berör det dig också på detta sätt, eller ?
 
Ellinor Hultman, Skärholmen

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 text. Skicka i ett Word doc eller 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. 

Frågor och synpunkter på Röda Röster :

Skickas till : 

rodaroster.redaktion@vansterpartiet.se  

Hur räcka till som Vänsterpartist

Kalendariet

Skicka in föreningens aktiviteter med kommentarer, tid och plats till Röda Rösters Kalendarium i ett oformaterat word-
dokument eller i ett mejl, EJ som 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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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.

Obs ! Rödtextade möten endast för föreningens medlemmar
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Vänsterpartiet Liljeholmen - Hägerstens aktiviteter i november - december 2013 :

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

Obs ! Rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Obs ! Rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Vänsterpartiet Hammarby - Skarpnäcks aktiviteter i december 2013 :
 

Medlemsmöte med glöggmingel
Datum : 9 december

Tid : 18.00

Plats : Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks allé 25

Obs ! Rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Vänsterpartiet Birka - Vasa´s aktiviteter i december 2013 :

* 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 ska lagas. 

Varmt Välkomna !
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Vänsterpartiet Skärholmens aktiviteter i december 2013 :
  

Folkets Café : Tema Asyl

Vänsterpartiet Skärholmen arrangerar, torsdag 5 december, en temakväll om asylpolitik och migrationsfrågor

Vi kommer att beröra utvecklingen både i Europa och i Sverige och diskutera olika aspekter

Christina Höj Larsen ( V ) kommer. Vi får också besök från Asylstafetten och från fackligt håll 

Mötet äger rum på Södra Stockholms Folkhögskola i Skärholmsgången 

Torsdag 5 december  Kl. 18 : 00 - 20 : 30 

Välkomna !

Styrelsen Vänsterpartiet i Skärholmen

22 november Högdalen kl. 13 - 16 

23 november Rinkeby kl. 11.30 - 16.00

26 november Älvsjö Station kl. 8 - 9

27 november Älvsjö Station kl. 8 - 9

30 november Tensta kl. 13 - 16 

30 november Liljeholmen kl. 11 - 13 

4 december Upptakt för Distriktets hyreskampanj  

6 december Farsta kl. 13 - 16 

7 december Farsta, inomhus på Tuben kl. 13 - 15 

13 december Hässelby kl. 13 - 16

14 december Västertorpsmarknad, i tältet kl. 10 - 15 

Julveckan, flygbladsaktionsvecka runt köpcentrumen

20 december Skärholmen, kl. 13 - 17

8 januari 2014 Älvsjö Station kl. 8 - 9

Stadshusets hyreskampanj - hållpunkter 2013 / 2014

Haka på bostadskampanjen !

Bostadskampanjen hyresstopp.nu fortsätter och det är viktigt att vi trummar in våra budskap inför valet. Många 
händelser är redan bokade bland lokala föreningar men vi vill att det ska hända ännu mer. Vi kan anpassa oss till 
vad er förening vill göra. Material och kampanjsaker har vi och vi kan hjälpa er organisatoriskt. 

Ni kan ha lokalt bostadscafe, sätta upp tält på ert torg, bjuda in talare, ha infobord, flygbladsutdelning, sätta upp 
affischer, lägga upp serier och text om kampanjen på er hemsida eller lägga material i brevlådor. 

Ring eller maila i så fall till Sebastian Wiklund. Jag och andra från stadshuset kommer gärna och hjälper till. 

AnnMargarethe Livh

Ring eller skriv till Sebastian Wiklund :

070 - 843 93 41
sebbe_wik@hotmail.com

Vill du vara med på något av de bokade platserna ?

Röda Aktiviteter
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Röda Rapporter

En vanlig tisdag på Södersjukhuset

På fem år har akutbesöken i Stockholms län ökat med drygt 20 procent. Näst mest ökar trycket på Södersjukhuset. 

När Jonas Sjöstedt besökte Sösakuten tillsammans med landstingspolitiker ( V ), kunde han konstatera att det var så 
fullsatt det kan bli, trots den tidiga eftermiddagstimmen en vanlig tisdag. Det är främst kvinnor mellan 18 och 49 år och 
patienter över 80 år som uppsöker akuten. På Sös blir sex av tio av de riktigt gamla kvar på akuten längre än fyra tim-
mar. I somras var väntetider på över åtta timmar tio gånger fler jämfört med i fjol.

Den engagerade personalen väljer att jobba på nordens största akutmottagning trots stressen, det höga arbetstempot 
och betydligt sämre lön än på många andra vårdenheter i landstinget. Men många ryter nu ifrån och kräver förändring 
medan andra resignerar och söker sig till andra jobb.

- Filippa Reinfeldt och moderaterna har varit så upptagna av vårdval och privatiseringar att de försummat personalfrågorna, 
både på kort och på lång sikt. Det är ett förödande misstag för alla vet ju att personalen är landstingets viktigaste resurs, 
säger Vänsterpartiets landstingsråd Håkan Jörnehed, som också var med på besöket.

V - politikerna träffade också några av de hundra barnmorskor som arbetar på Sös. Också de upplever hur stressen 
ökar medan förlossningsplatserna inte räcker till. Under sommaren tvingades man hänvisa omkring åtta procent av 
dem som skulle ha förlösts på Sös till andra sjukhus.

- Den stora förändringen på senare år är att många födande kvinnor tycker att de har ” tur ” när de tas emot här. Men vi 
har en skyldighet att ta in alla som står i dörren, säger barnmorskan Elisabeth Ulén.

Ingrid Falk

Många i personalen hejade på Jonas och ville byta några ord
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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

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

08 - 16 26 87

edkyrklund@gmail.com

Liljeholmen - 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

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 : 28 november

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : 6 december


