
Ett orättvist pensionssystem  
För drygt tio år sedan yttrade dåvarande statsministern Göran 
Persson en bevingad kommentarer om det pensionssystem han 
varit med om att sjösätta: "– Jag är säker på att det vi gjort inte 
kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser 
vad vi gjort."

1994 kom Socialdemokraterna och de borgerliga partierna 
överens om ett nytt pensionssystem. Det tidigare ATP-systemet 
hade finansieringsproblem, men istället för att rätta till dessa 
valde politikerna att kasta ut barnet med badvattnet. 
Pensionsöverenskommelsen innebar en gigantisk risköverföring 
från staten till pensionärerna. ATP-systemet var förmånsbestämt 
och gav den enskilda pensionären rätt till en viss pensionnivå 
baserat på den inkomst hen haft under arbetslivets 15 bästa år. 

Det var förutsägbart och gav även kvinnor en acceptabel 
pension, förutsatt att de jobbat heltid under minst femton år. 
Det system som den rödblå pensionsgruppen har skapat är 
avgiftsbestämt och ger pensionsutbetalningar som baseras på 
hur mycket pengar som betalats in samt den totala 
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Låt tusen röster höras 

Det är inte nödvändigt att alla i 
ett parti tycker precis likadant. 
Tvärtom! Ur olika ståndpunkter 
och perspektiv kan de allra mest 
spännande förslagen och 
politiken komma fram. Däremot 
behöver ett parti en levande 
debatt där de olika rösterna kan 
mötas och utvecklas tillsammans. 
En slags demokratisk infrastruktur 
som är helt livsnödvändig för att 
ett parti ska kunna utnyttja all den 
kraft som medlemmarnas olika 
bakgrunder och kunskaper 
innebär. Samtidigt som alla inte 
måste tycka lika behöver alla 
medlemmar ändå få möjlighet att 
läsa samma texter och ta del i 
samma diskussion. 

Hur ett parti ska åstadkomma 
denna interndemokratiska 
struktur finns det många svar på. 
Röda Röster är ett sätt. Att alla 
medlemmar i olika 
partiföreningar i Stockholms stad 
har ett forum att få diskutera 
frågor som är angelägna för oss 
är helt nödvändigt för att hålla 
ihop som parti. 

Det kan handla om vår politik i 
stadshuset och hur vi som 
medlemmar kan påverka våra 
politiker, eller andra frågor som 
rör Stockholms stad där vi 
behöver föra diskussion mellan 
partiföreningarna. Det kan också 
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värdeutvecklingen av  dessa. Det ger ett oförutsägbart system med 
några vinnare och en hel del förlorare. Det nya systemet slår hårt 
mot kvinnor som ofta är hemma med barnen eller arbetar deltid. 
Kombinerat med regeringen Reinfeldts skattesänkningar för de 
som har ett arbete hamnar pensionärerna i en mycket missgynnad 
position. 

Tidigare beräkningar visade att en privatanställd industriarbetare 
skulle få en pension som motsvarar 62% av slutlönen, men enligt 
LOs beräkningar från 2011 är siffran nere i 52%. Enligt 
Pensionsmyndigheten levde 225.000 svenska pensionärer under 
EUs fattigdomsgräns förra året. Av dessa är 70% kvinnor. 

Dagens pensionssystem är ojämställt och ojämlikt och behöver 
förändras i grunden. Det är Vänsterpartiets uppgift att driva 
frågan om ett nytt system som är förutsägbart, jämställt och ger 
alla en pension som går att leva på. 

Johan Norlin, V Liljeholmen-Hägersten 


Vi pumpar in pengar i en 
förtryckarstat 
Eus grundlagar från 50-talet bygger på de mänskliga rättigheterna 
som FN tog fram efter andra världskriget. I den reviderade 
versionen från 2009 är många fri- och rättigheter bortplockade, 
men fortfarande finns delar av ursprunget kvar i kapitel 18 och 19 i 
stadgarna. 

Det handlar om människors rätt till asyl, samt rätten till att slippa 
bli utvisad till länder som inte respekterar de mänskliga 
rättigheterna. Länder som bryter mot fördraget och stadgarna ska 
straffas proportionerligt. Än så länge har jag aldrig sett en sådan 
markering från Eus sida. Och efter kuppförsöket för en månad 
sedan då Erdogan tog sig friheten att ändra Turkiets lagar genom 
undantagstillstånd bryter EU konsekvent mot de egna fördragen 
och stadgarna.  

Eu ger Turkiet 3 miljarder euro för att hjälpa flyktingar vi vägrar ta 
emot i Europa. Men de flyktingar vi ska "hjälpa" förvägras ofta 
flyktingstatus i Turkiet. Människor vittnar om tortyr och 
skenavrättningar. Nu har Erdogan dessutom talat om att 
återinföra dödsstraffet. Turkiet är på väg att närma sig ideologier 
som FNs mänskliga rättigheter skapades för att motverka. 
Dessutom är det få EU-länder som opponerar sig och den 
turkiska oppositionen är hårt pressad av Erdogans brutala 
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handla om frågor som kan röra 
hela vårt länsdistrikt eller fackliga, 
feministiska, nationella och 
internationella frågor som en 
enskild medlem eller grupp av 
medlemmar anser borde lyftas 
och diskuteras. Kanske ur ett nytt 
perspektiv. Det ska även finnas 
plats för kritik mot partiets 
företrädare eller politiska linjer 
som partiet har drivit när behov 
för det uppstår. 

Huvuddragen i vår politik 
beslutas på kongressen och i 
distriktens årskonferenser. 
Partilinjen ligger fast och som 
företrädare för Vänsterpartiet är 
det vänsterpolitik som gäller. 
Mellan kongresserna har våra 
företrädare friheten att förhandla 
och fatta de beslut som de anser 
är de bästa. Den ordningen 
måste finnas och respekteras i ett 
parti. Men för att förankra den 
förda politiken hos 
medlemmarna är den fria 
debatten viktig. Därför är 
ambitionen att våra politiker i 
Stockholm samt 
styrelseledamöter i distriktet och 
föreningarna ska ta tillvara på 
Röda Röster som ett viktigt 
interndemokratiskt  forum och 
vara beredda på att svara på 
frågor och synpunkter från 
medlemmarna. 

Men allra viktigast är att alla 
tusentals vanliga medlemmar 
känner kraften av att mötas i 
diskussionen och utveckla 
Stockholmsvänstern tillsammans. 

Redaktionen



förföljelse. 

Var går gränsen för hur förtryckande en stat får vara innan EU 
sätter gränser för brotten mot de "grundläggande värderingar" 
som samarbetet sägs bygga på? Erdogans nationalistiska 
mediamaskin pumpar ut och reproducerar Daesh-propaganda som 
svartmålar kurder, samtidigt som man säger att det inte längre 
finns problem med kurderna. De som fortfarande ställer till 
problem ”är alla terrorister”.

Eus agerande har passerat många gränser för vad som är moraliskt 
och etiskt försvarbart. De har förlorat kompassen för vad som är 
etiskt försvarbart i fråga om flyktingar, om de nu någonsin haft 
någon sådan kompass? Vi pumpar in pengar i en stat som hanterar 
sin egen minoritetsbefolkning som terrorister. Vad ska då inte 
rättslösa flyktingar drabbas av?

Clara Bergman, Ledamot (V) Rådet för mänskliga 
rättigheter. Styrelseledamot Vänsterpartiet Kista 



Nere för räkning? 
”Tiggare arbetar inte, sägs det; men i så fall, vad är arbete? En 
rallare arbetar genom att svänga en hacka. En kamrer arbetar 
genom att summera siffror. En tiggare arbetar genom att stå 
utomhus i alla väder och få åderbrock, kronisk luftrörskatarr etc. 
Det är ett yrke som varje annat; alldeles meningslöst, förstås – 
men många aktningsvärda yrken är ju fullständigt meningslösa. 
Och som social typ uthärdar tiggaren väl jämförelsen med tjogtals 
andra. Han är hederlig i jämförelse med försäljare av de flesta 
patentmediciner, ädel i jämförelse med ägaren av en 
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Röda Röster 

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

Tf. ansvarig utgivare är Mattias 
Enroth. Redaktionen består av 
Mattias Enroth, Ellinor 
Hultman, Niklas Lindgren, 
Frida Lundin, Johan Norlin och 
Kerstin Krebs.  

Skicka din debattext till 
redaktionen på 
roda.roster@vansterpartiet.se 
(max 2000 tecken inklusive 
blanksteg). Redaktionen tar 
gärna emot utkast att utveckla 
tillsammans med skribenten. 

Nästa nummer utkommer 30 
september. Deadline är 20 
september. 

Illustrationen till Ett orättvist 
pensionssystem är gjord av 
Frida Lundin.  

Övriga illustrationer är gjorda 
av Johan Norlin.  

Bilderna till Klimatfestival och 
aktion mot "Förbifarten" på 
Järvafältet är tagna av Jan 
Strömdahl. 



söndagstidning, älskvärd i jämförelse med en avbetalningshaj – kort 
sagt en parasit, men en tämligen ofarlig parasit.”

Britten Eric Blair visste vad han pratade om. Efter tjugo månader 
som diskplockare och språklärare i Paris kom han till England. Där 
gick han på luffen i väntan på ett jobb som han lovats av någon av 
sina bekanta. Resultatet kom att bli en stark reportagebok om 
upplevelserna på samhällets botten, och många av hans iakttagelser 
känns märkligt giltiga än idag

Kanske rent av särskilt idag, när tiggare åter, efter några decenniers 
bortavaro, märks i Sverige. För liksom problemen går att känna 
igen från förr, tycks även en del av lösningsförslagen märkligt 
välbekanta. Gammal klasslagstiftning som 1885 års lösdrivarlag 
vädras på nytt, och även etablerade politiker börjar intressera sig för 
möjligheterna att förbjuda tiggeri.

Bland annat därför är det fortfarande meningsfullt att läsa Eric 
Blairs debutbok från 1933; för att så många av både frågorna och 
svaren är desamma som på hans tid. Dessutom är det få som kan 
skriva med sådan kraft och empati om hur det är att vara ”Nere för 
räkning i Paris och London”, som boken kom att heta när den 1973 
kom på svenska. För om det var någon som kunde ställa frågorna så 
var det Eric. Eller George Orwell, som han valde att kalla sig som 
författare.

Fredrik Mandelin, V Västra Södermalm 
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Månadens citat 

Vi skulle kunna synas som partiet 
som driver på det största 
byggandet i Stockholm sedan 
miljonprogrammet,  partiet som 
står upp för asylrätten eller för 
det enda partiet som har visioner 
och konkreta förslag på hur vi tar 
tillbaka välfärden från 
kapitalisterna och tillbaka 
människovärdet till socialt 
nedmonterade, utsatta 
bostadsområden. Men istället 
undrar folk "vad fan håller de på 
med!?" 

/Redaktionen 

"Partiledningen riskerar därmed 
att hamna i knät på konservativa 
antifeministiska grupper och 
islamister. Det är djupt 
oroväckande för vänsterns framtid 
att det i Vänsterpartiets ledning 
finns de som vill utesluta en 
medlem som själv utsatts för 
hederskulturen och vigt sitt liv åt 
att bekämpa den som ett led i sin 
insats för ett jämlikt och solidariskt 
samhälle" 

Hans Arvidsson mfl. "Sitter 
Vänsterpartiet i knät på 
islamister?" aftonbladet 19 
augusti. 

"Oavsett denna debatt så kommer 
vi i Vänsterpartiet att fortsätta vårt 
arbete mot hedersförtryck. Det är 
vi som har sett till att 
kvinnojourerna fått mer resurser. 
Vi är det enda parti som röstat för 
totalt förbud mot barnäktenskap i 
riksdagen. Kvinnoförtryck ska 
aldrig relativiseras – det ska 
bekämpas" 

Aron Etzler "Ni tiger om filmen 
Kakabaveh spred" aftonbladet 22 
augusti.



Ojämställd friskvård 
Tidningen Arbetet har under 2016 haft TEMA Företagshälsovård. 
Sjukskrivningarna ökar, samtidigt som friskvårdstimmarna 
minskar.(SIFO) 2010 hade 25% av arbetare och 44% av 
tjänstemännen möjlighet att träna på arbetstid. 2016 hade 22% 
resp. 35% den möjligheten. Det är även ojämlikt när det gäller 
friskvårdsbidraget. Bland LO grupperna var det 72% som får 
ekonomisk stöd mot 87% bland tjänstemännen. Både LO och 
Sveriges Företagshälsor vill ha skärpt lagstiftning på detta 
område. De vill också att skyddsombuden får större inflytande 
och att en förbättrad översyn behövs. 

Arbetet har också granskat Stockholms stad i artikeln 
”Ojämlikt friskvårdsbidrag i Stockholm”. Variationer på 
mellan 5000 kr till 0 kr finns till friskvårdsbidrag. Det är de 
mansdominerade kommunala bolagen som ligger i topp: 
5000 kr per anställd får Svenska Bostäder och Micasa. 3.500 
kr får Stockholm Hamn och Exploateringskontoret. SDN 
Enskede-Årsta-Vantör får 1.200 kr. SDN Hägersten-
Liljeholmen får 500 kr. Socialförvaltningen får 0 kr? Manligt 
dominerade yrkesområden har generellt högre lön och 
förmåner. DET SAKNAS ETT GEMENSAMT REGEL-
VERK. Särskilt SDN med många kvinnodominerade 
yrkesområden har inte samma friskvårds-förmåner eller 
möjlighet att ta ut dessa. Enligt uppgift pågår en 
kartläggning som ska vara klar vid årsskiftet. Hur det ser ut 
hos de privata aktörerna i SDN, verkar det inte finnas någon 
kunskap om. FINNS DET NÅGON POLITISK VILJA 
ATT TA REDA PÅ DET? 

Den nya majoriteten S,V,Mp,Fi skrev 14/9 2015 i SvD ” Vi 
arbetar för jämlikhet.. stockholms nya styre är feministiskt”. 
Bra, men då gäller det att leva upp till detta även när det 
gäller friskvård och friskvårdsstöd. Bryt köns-
diskrimineringen – och se till att alla har samma möjligheter 
till friskvård. På stadens hemsida står det så här ” Som 
anställd i Stockholms stad får du ett meningsfullt arbete… 
som anställd får du en friskvårdssubvention.” Jag hoppas 
översynen kan råda bot på denna ojämlikhet, nu när vi har 
ett feministiskt styre.

Bengt Sundell, V Liljeholmen – Hägersten 
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Röd Super-lördag 

BIRKA-VASA: 
Flygbladsutdelning på 
Odenplan Lördag 3/9 kl.12.00. 
Om du kan delta eller har 
frågor, maila till birka-
vasa@vansterpartiet.se eller 
ring Martin (0736575610) eller 
Mattias (070-775 85 03). 

BROMMA: Lördagen den 3 
september  har Vänsterpartiet 
Bromma Röd Lördag på 
Brommaplan. Vi börjar klockan 
12 och slutar cirka 14. 

FARSTA: Lördag 3 september: 
Röd Lördag Farsta torg kl. 
11-13. Vi kommer att hålla 
appellmöte omkring 
kollektivtrafiken med vår 
landstingspolitiker Gunilla 
Roxby Cromvall. Infobord med 
fika ska vi också ha! 

HAMMARBY-SKARPNÄCK: 
Lördag 3 september :  
Flygbladsutdelning – fråga 
orten. Uppsamling: T-bana 
Kärrtorp kl 11-13 

LILJEHOLMEN-HÄGERSTEN: 
Röd Lördag 3 september med 
tema äldreomsorg. Vi kommer 
att stå vid Aspuddens T-bana kl 
12-14 och bjuda på kaffe och 
prata politik.  

ÅRSTA:  Vi ska vara med på 
Årsta kulturfestival lördag 3 
september mellan 11 och 16 
på Årsta torg. Vi ska ha 
bokbord och någon mer 
aktivitet. 



Romsk inkludering 
Stockholms stad har fått den äran att tillsammans med 
Borås, Haninge, Gävle och Uppsala vara en del av 
regeringens utvecklingsverksamhet när det gäller romsk 
inkludering för att under en 20-årsperiod satsa på en av 
Sveriges mest marginaliserade minoritetsgrupper. Clara 
Bergman från V- Kista sitter sedan förra året i 
Stockholmsstads råd för mänskliga rättigheter. Då hon själv 
är av Svensk-Romsk härkomst och brinner för mänskliga 
rättigheter, har hon under våren och sommaren varit 
engagerad i demokratirotens hearing som är planerad till 
13/9. 

13/9 kommer Stockholms stadshus öppna portarna till 
rådsalen, för att för första gången bjuda in representanter för 
romska intressegrupper och organisationer som engagerar 
sig i den romska frågan. Dessa grupper ska sedan få ställa 
frågor till berörda borgarråd inom 6 prioriterade områden, 
så som missbruk, skola, kvinnors rättigheter med mera. 
Tanken är att staden på så sätt ska berätta vad vi kan erbjuda 
den romska minoriteten och få kunskap som kan hjälpa i 
fråga om en långsiktig romsk inkludering. Men det är också 
viktigt med ett lokalt engagemang i stadsdelarna. Personer 
med förtroendeuppdrag ska ha och ta alla möjligheter till att 
säga ifrån i sammanhang där ett antiziganistiskt språkbruk 
idkas i offentlig verksamhet men även i det offentliga 
rummet. 

Clara kommer att erbjuda föreläsningar till vänsterpartiet 
Storstockholms lokalföreningar under hösten, som då främst 
kommer handla om den Svensk-Romska historien och 
koppla utvecklingen till dagens samhälle. Vid intresse, skriv 
till clara.bergman@outlook.com

Veronica Stiernborg, Vänsterpartiet Kista 
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Upprop: Läget i 
sjukvården är helt 
orimligt 

Manifestationer anordnas av 
initiativtagarna till detta 
upprop för en bättre sjukvård 
på en rad platser i landet den 
4 september. I Stockholm äger 
den rum på Medborgarplatsen 
mellan 14.00-16.00 

Välfärd och rättvisa  

Onsdag den 7 september kl.
18.00-20.00 är det dags för 
Birka-vasa att för andra året i 
rad välkomna till tal och 
uppträdande i vackra 
Vasaparken. 

Det blir musik och politik med 
Seluah Alsaati, Clara Lindblom 
och Jonas Sjöstedt.  

Program:                             
18.00: Alla hälsas välkomna av 
Mattias Enroth (föreningens 
ordf.).                                   
18.10: Seluah Alsaati spelar 
musik.                                  
18.30: Clara Lindblom, äldre- 
och personalborgarråd i 
Stockholm Stad.                
18.50: Seluah Alsaati spelar 
igen.                                     
19.00: Jonas Sjöstedt, 
partiordförande 

Möte om 
demokratiutveckling 

Den 8/9 kommer V Kista att ha 
medlemsmöte med Ann 
Margrethe Livh för att 
diskutera det rödgröna 
samarbetet i kommunen och 
prata demokratiutveckling.

mailto:clara.bergman@outlook.com


Klimatfestival och aktion mot 
”Förbifarten” på Järvafältet 

Jordens Vänner organiserade 10-14 augusti en klimatfestival i 
form av ett sommarläger vid idylliska Eggeby gård på 
Järvafältet. Gården ligger inom gångavstånd från både 
Tensta och Husby och vore det inte så att trafikbullret från 
E18 låg som en malande bakgrund kunde en tro att man var 
långt ut i ödemarken.

Festivalen tog särskilt upp trafikens roll när det gäller 
utsläpp och konsumtion av naturresurser. Och eftersom det 
värsta exemplet på brott mot Parisöverenskommelse och 
klimatmål börjat byggas i närheten var det naturligt att 
festivalen fokuserade på ”Förbifarten” och vad det skulle 
innebära om den byggs färdig. Festivalen samverkade också 
med nätverket Vägs Ände som planerade den civila 
olydnadsaktionen på fredagen. Den lyckades på fredlig väg 
och i dialog med polisen genomföra en halvdags blockad av 
Veidekkes bygge av en arbetstunnel. Tre aktivister tog sig 
dessutom in och la sig under en grävmaskin. De lyftes så 
småningom ut och hoppas nu kunna vittna mot 
klimatbrottet vid en rättegång.

Deltagare var ett hundratal miljö- och klimataktivister från 
t.ex. Jordens Vänner, Klimataktion och Stoppa Förbifarten. 
Ett fåtal V-aktivister från Miljö- och Klimatnätverket deltog 
också och vi delade ut Omställningsplanen för 
Stockholmsregionen och Eko-eko-programmet.
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Studiecirkel Karl 
Marx 

Sven-Eric Liedmans bok är en 
bra ingång till en förståelse av 
Marx texter och begrepp. Den 
bild av Marx som Liedman 
förmedlar är resultatet av både 
femtio års eget umgänge med 
honom och den nyaste 
forskningen. Utgångspunkten 
är vad som står i Marx texter, i 
de kända och de hittills 
okända; här sorteras i 
missuppfattningar i efter-
följares tolkningar.  

Liedmans Marx är ingen 
systembyggare, han slog sig 
inte till ro med några färdiga 
resultat utan var ständigt redo 
att tillägna sig nya tankar och 
nytt material.  Liedman vill 
återupprätta Marx som 
intellektuell i ordets mest 
grundläggande bemärkelse, 
den som tänker fritt och stort 
och nytt.  

Denna cirkel är för dig som vill 
ha en lite mer krävande kurs 
med mycket läsning (680 
sidor). 

Start: Torsdag 8 september kl 
18.00,  Café Marx, Kungsgatan 
84 (ög.), sedan torsdagar 
13ggr. 

Anmälan:         
Storstockholm@vansterpartiet.
se eller 08-654 13 10 

Studieledare:   Werner 
Schmidt och Eva-Lena 
Lundberg 

Arrangör CMS (Centrum för 
Marxistiska Samhällsstudier) i 
samarbete med V-partiet 
vänner



Jag tycker mig kunna konstatera att det uppsving för 
vänsterpartisternas klimat- och miljöarbete som de senaste 
årskonferenserna och årets partikongress förebådade inte 
blivit särskilt synligt. Det kanske ligger och gror men det 
skulle också behöva börja blomma – både 
utomparlamentariskt och i parlamenten på alla nivåer. Detta 
inte minst nu när Miljöpartiet tappat all trovärdighet bland 
aktivisterna. Var är klimatperspektivet på förslagen om 
körkortsstöd och bostadsbyggande t.ex? Var är de konkreta 
kraven på att stoppa alla stadsmotorvägar som ökar 
bilanvändningen i riksdag och kommun? Var är medvetandet 
om att elbilar inte är lösningen? Hur drivs kraven på att 
bygga för en fyrdubblad cykelanvändning? Nu förväntar jag 
mig att det kommer att vimla av medvetna vänsterpartister 
när det blir dags för nästa olydnadsaktion mot det olydiga 
motorvägsbygget!

Jan Strömdahl, V Västra Södermalm

31 augusti 2016Röda Röster nr 18

Möte om 
marknadshyror 

Måndagen den 12 september 
ordnar vi i V-Bromma ett möte 
om marknadshyror och om 
Vänsterpartiets alternativ. 
Talare är Ann-Margarethe Livh 
som är bostads- och 
demokratiborgarråd. 
Föreläsningsdelen av mötet är 
öppen för alla. 

Datum : 12 september.     
Plats : Kafé Marx, Kungsgatan 
84, Tid : 18.00.            
Arrangör : V Bromma 

Möte om skolan 

Den 15 september kommer 
Vänsterpartiet Älvsjö-
Hägersten ha medlemsmöte 
på temat skolan, och mötet är 
självklart öppet för 
medlemmar i partiets andra 
lokalföreningar att komma på. 
Freddy Grip som sitter i 
Utbildningsnämnden i 
Stockholms stad för 
Vänsterpartiet kommer att 
berätta om det arbete som 
pågår där och vilka frågor vi i 
Vänsterpartiet driver där, sen 
kommer det vara möjlighet för 
frågor. 

Midsommargården på 
Telefonplan 3 (tunnelbana 
Telefonplan) den 15 
september, mötet börjar 
klockan 18:30, men det 
kommer finnas soppa och 
macka från 18:00. 

Barnbidraget 

Vänsterpartiet Kista kommer 
att ha Barnbidraget i Husby 
Centrum  den 19/9 kl 15:30


