
De Blåbruna - ett nordiskt 
perspektiv  
Den är här nu, Sverigedemokraternas sammansmältning med 
borgerligheten. Jimmie Åkesson förklarar att han är redo att 
bilda regering med M och KD (AB 160827), svänger om vinster i 
välfärden (Privata Affärer 160831) och om krav på kollektivavtal 
vid offentlig upphandling (SVT 160912). Anna Kinberg Batra, 
Ebba Busch Thor och Jan Björklund skickar alla, på olika sätt, 
välkomnande signaler till extremhögern.

Den blåbruna borgerligheten (Alliansen+SD) har just nu ett 
massivt stöd i opinionen, omkring 58 procent (pollofpolls.se). I 
valet 2006 fick Alliansen och SD tillsammans ca 52 procent, 
2010 ca 55 procent och 2014 åter ca 52 procent.

Kommer det blåbruna blocket verkligen att få 58 procent i valet 
2018? Jag menar att det trots dystra siffror finns hopp, och att 
stödet för de blåbruna snarare kommer att hamna kring 50 
procent. Det tyder utvecklingen i våra nordiska grannländer på, 
där sammansmältningen mellan traditionell borgerlighet och 
främlingsfientlig högerpopulism gått längre.
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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 

nr 19

DEBATTFORUM FÖR VÄNSTERPARTIETS STOCKHOLMSFÖRENINGAR

http://pollofpolls.se


 I Norge regerar högerpartiet Höyre sedan 2013 tillsammans med 
Fremskrittspartiet, SD:s norska motsvarighet. Den samlade 
högern fick i valet stöd av 54 procent av väljarna. Enligt en färsk 
mätning har det stödet idag sjunkit till ca 50 procent (http://
www.electograph.com/2016/09/norway-september-2016-respons-
poll.html?m=1). 

I Danmark stödjer SD:s förebilder i Dansk Folkeparti 
högerpartiet Venstres enpartiregering. Den samlade högern fick i 
valet 2015 90 mandat i Folketinget mot den samlade vänsterns 85. 
Nu tyder en färsk mätning på att högern skulle få 85 och vänstern 
90 (http://www.electograph.com/2016/09/denmark-
september-2016-norstat-poll.html?m=1).

I Finland regerar de traditionella borgarna i Centern och 
Samlingspartiet tillsammans med SD:s finska motsvarighet 
Sannfinländarna. I valet 2015 fick dessa tre partier stöd av 
hiskeliga 57 procent av väljarna. I en mätning från augusti har 
detta stöd krympt till drygt 47 procent. Raset har varit störst för 
Sannfinländarna. Styrkeförhållandena mellan höger och vänster 
har utjämnats väsentligt (http://www.electograph.com/2016/09/
finland-september-2016-taloustutkimus.html?m=1). 

Frågan är alltså om blåbrunt är en vinnande färgkombination. 
Kanske är det inte vi, utan de blåbruna till höger, som ska vara 
rädda. 

Johan Hedberg, V Hässelby-Vällingby 

Låt kvinnor ha på sig vad de vill 
Året är 2016 och högerdebattörer vill diskutera vilka plagg en 
kvinna ska kunna ha på sig eller inte. För mig finns det inget att 
diskutera – varje kvinna ska få ha på sig det hon vill. Även inom 
Vänsterpartiet finns det de som menar att vi inte kan garantera 
att kvinnor själva valt att bära ett visst plagg och att eftersom det 
finns fall där kvinnor påtvingats bära ett visst plagg så ska detta 
plagg förbjudas. Med samma resonemang så skulle vi även tvingas 
förbjuda kvinnor ha sexuellt umgänge då det fortfarande frekvent 
förekommer fall där kvinnor inte frivilligt valt att delta. Ett sånt 
resonemang vore så klart absurt, likaså är resonemanget om 
förbud mot vissa plagg på grund av förekommande tvång.

När det talas om att förbjuda ett visst plagg så är det burkini eller 
burka som åsyftas, mig veterligen diskuteras inte förbud mot 
andra plagg. Vissa menar att burkini och burka är 
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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
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sammankopplade till vissa förtryckande värderingar som strider 
mot allas lika värde. Problemet är att man då på förhand tillskriver 
muslimer en viss och fast ståndpunkt samt avfärdar att det finns 
ett mångfacetterat förhållningssätt bland muslimer.

(Burkini  en slags heltäckande simdräkt

Burka: det mest heltäckande  plagget, hänvisning till awran, regler för 
återhållsam klädsel inom islam. Täcker hela kroppen intill ögonen, lätt 
material. /Redaktionen)

Istället för att diskutera kvinnors klädsel och bidra till 
stigmatiseringen av kvinnor i burkini finns en rad andra konkreta 
åtgärder att vidta. Motverka segregation är en viktig del i det hela 
och då är svenskar lika skyldiga till att bidra till processen som 
utlandsfödda. Öka resurserna till kvinnojourer så att både utsatta 
svenska kvinnor och kvinnor från andra kulturer kan få hjälp när 
de behöver det. Kämpa för fler kuratorer i skolorna så att utsatta 
ungdomar som förtrycks i hemmet upptäcks. Vi måste även 
fortsätta kämpa för att göra det enklare att skaffa bostad så att 
kvinnor som vill lämna sina män inte riskerar att hamna i 
hemlöshet eller på en obarmhärtig andrahandsmarknad. Se till att 
kvinnodominerade yrken värderas lika högt som manliga, att en 
sjuksköterska får den lön hon förtjänar för sin insats. Så länge 
kvinnors hälsa och arbetsinsats nedvärderas så blir det svårare för 
kvinnor att leva ett självständigt, oberoende liv. Som socialister är 
vår kamp att besegra sociala orättvisor, inte att problematisera 
kvinnors klädsel.

Sherin, V Liljeholmen-Hägersten 
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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 och 
Johan Norlin.   

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 31 
oktober. Deadline är 20 
oktober.  

Illustrationen till Ett rättvist 
pensionssystem är gjord av 
Frida Lundin.  

Övriga illustrationer är gjorda 
av Johan Norlin. 



Varför behöver partiet satsa 
mer på förorterna? 
...en gungande, en arg, en stark energisk kraft

Kommer nyss hem från förenade förorters poesikväll i Skärholmen. 
Jag önskar jag kunde transportera er in i atmosfären, energin och 
gemenskapen!

Det är något så mäktigt över att få lyssna på ord som beskriver en, 
där man känner igen sig, ord som är formade av personer som på 
något sätt, vid några punkter levt gemensamt liv med dig.

Den kraft jag såg idag är en kraft jag skulle vilja se i partiet, en 
gungande, en arg, en stark energisk kraft. En kraft som tröttnat på 
att stå still, och som vill förändra.

Den politik som partiet arbetar för och står för är förorternas 
politik, eller borde vara det. Vi är noga i politiken att alltid lyfta att 
social orättvisa jämnas ut genom att satsa på de områden som är 
mest marginaliserade, det är där vi ska samla kraft och investera 
mest för att få en markant utjämning. Men var finns dessa röster i 
partiet? Vart finns den unge som gått genom helvetet av missbruk 
och lyckats vända? Vart finns den målmedvetna rasifierade unga 
kvinnan som lyckas vända en social orättvisa till kraft? Vart finns 
den politiske aktive 5000-krs pensionären, som alltid kämpat 
politiskt men inte inom svensk politik?

Ett av svaren är att de känner inte igen sig hos oss. Helt enkelt.

När man som rasifierad kliver in i poesikvällen så känner man sig 
hemma. Ingen tanke om man kommer att möta blickar, inga frågor 
kring vart kommer du egentligen ifrån? Inget konstigt om du inte 
förstår vad en dagordning är, och inga problem om du beskriver din 
verklighet med dina ord och inte med komplicerade politiska 
ekonomiska termer. Så enkelt är det inte att kliva in i vårt parti.

Och här tycker jag att vi som parti har ett gediget omtänk att göra. 
För vi måste prioritera. Vi måste satsa tid, material och personal på 
våra förorter. Det borde inte krävas att de lokala föreningarna ska 
behöva bära kraften av det. Det innebär inte att ledningen, både 
distrikt och parti ska köra över de lokala föreningarna men en extra 
kraftsamling tillsammas med dem vore ideellt. Dels behöver vi se 
över våra möjligheter att faktiskt ha lokaler i förorter, det skulle ge 
mer än de många flygblad som trycks ut. Som parti borde vi peka ut 
vart det vore extra intressant att ha lokal och faktiskt satsa på det. 
Det vore bra också att satsa på att ha en gedigen kontakt med alla 
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Månadens citat 

Regeringen har gett Ilmar 
Reepalu i uppdrag att föreslå hur 
den offentliga finansieringen av 
privat utförda välfärdstjänster bör 
regleras. I november kommer han 
att presentera sina förslag och 
debatten om vinster i välfärden är 
i full gång. /Redaktionen  

"Att springa ännu lite snabbare – 
”för ingen dog ju (…?)” förra 
gången – är inte en hållbar 
lösning. Det är dags att stå upp 
tillsammans: Vårdpersonal, 
patienter och anhöriga och kräva 
att de som styr börjar lyssna på 
oss det faktiskt handlar om!" 

Vården står och faller med sin 
personal (SVT Opinion, 2/9-16) 

"Ta till exempel Vänsterpartiets 
paradfråga om vinst i välfärden. 
Här fastnar partiet ofta i ett artigt 
och framåtsyftande ”så här vill vi 
lösa frågan”. Större energi skulle 
utan tvekan kunna läggas på att 
förstärka bilden av problemen, 
eller att jaga de allianspolitiker 
som varit direkt ansvariga för 
skandalerna och skatteflykten 
under åren 2006-2014, och så 
inbäddade med sina vänner på 
riskkapitalbolagen att många fick 
välbetalda jobb där när de 
förlorat valet. Om vänstern skött 
sin negativa kommunikation rätt, 
hade Annie Lööf legat bakom en 
sten, inte varit på offensiven om 
”statssocialism”." 

Tänk negativt, vänstern! 
(Flamman, 13/9-16)



mångkulturella föreningarna 

runt om i Stockholm, åtmistonde de klart progressiva. Det är ett 
arbete som kräver tid och engagemang och kan inte heller lämpas 
över på föreningarna.

Vi måste också bryta homogeniteten i vårt parti, det finns ingen 
ursäkt att våra kanslier och förtroendevalda är så homogena som 
de är idag. Det är inte trovärdigt och inger inte förtroende att ett 
antirasistiskt, feministikt, socialistisk parti misslyckas så 
katastrofalt med detta.

Ett homogent parti kommer inte att utvecklas i tiden, politiken 
blir enformig, den kan vara rätt men den tolkas inte på ett 
förståerligt sätt. Ett homogent parti kommer inte heller att växa. 
Vi kommer inte att få med den starka kraften som finns i förorten 
med oss.

Avslutar med ord från en av poeterna, Mariama Jobe.

”folk tycker den här dikten har attitydsproblem, men det är vad 
bara vad folk tycker om svarta dikter som älskar sig själva, den här 
dikten är svart, inte brun, SVART, den här diktens nationalitet är 
jordbro137, postnumret där man kan äta Fofou å Injera, den här 
dikten säger Assalamu qalaikum, den här dikten kan säga mamma 
på fem olika språk, vilket är en följd av att vara uppväxt i jordbros 
kåk” 

Lorena Delgado, V Skärholmen

Replik på Ett orättvist 
pensionssystem RR nr 18 
I Röda Röster nr 18 skriver Johan Norlin om ”Ett orättvist 
pensionssystem” och att det är ”Vänsterpartiets uppgift att driva 
frågan om ett nytt system som är förutsägbart, jämställt och ger 
alla en pension att leva på”. Det är rättvist - fundera över detta 
och att var 4:e väljare är SENIOR. Och att var 6:e SENIOR är 
fattigpensionär. Och att pension är UPPSKJUTEN LÖN. Vi får 
inte heller glömma att vi har allianser i LO, PRO, SPF, SKPF, 
SPRF, RPG (5 sista är seniorföreningar) med tillsammans ca 
855.000 medlemmar. Samtliga dessa drar samma slutsats som LO, 
att PPM fondsystemet är för dyrt och för dåligt och ska avskaffas. 
Det är där månglarna/fondförvaltarna håller till. De senaste tio 
åren har lönerna stigit med 20%, medan pensionerna stått stilla. 
315.000 seniorer i Sverige (fördubbling senaste decenniet) lever 
under EU:s fattigdomsgräns på 11.800 kr i månaden. Dessutom 
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Röd Lördag 

Lördagen den första oktober 
kl. 12-14 i Liljeholmen bjuder 
vi in till årets andra Röda 
Lördag. Kom och prata med 
medborgare, med varandra, 
dela flygblad och ha kul! Kaffe 
och kakor serveras så klart 
också på plats. 

Självklart är du välkommen 
även om du inte delat ut 
flygblad förut, vi hjälper dig 
och det finns all möjlighet att 
göra en mjukstart. 

Arrangör: V Liljeholmen-
Hägersten  

Womens ship to Gaza 

Dag och datum :  1-2 oktober 

Tid : 12-16 

Plats : Galleri V, Sigtunagatan 
11 

Här visas fotoutställningen som 
Ship to Gaza har rest runt med 
under sommaren i ett antal 
städer. Utställningen visar 
konsekvenserna av Israels 
illegala och inhumana blockad 
som nu pågått i snart tio år. 

För att återigen 
uppmärksamma världen på 
Israels illegala och inhumana 
blockad seglar Amal-Hope 
med enbart kvinnlig 
besättning och delegater. 
Välkomna till utställning – få 
information och diskutera! 

Arrangör:   (V) Birka Vasa och 
Ship to Gaza



har vår ”feministiska Regering ” höjt maxtaxan inom 
äldreomsorgen med 200 kr i månaden. Och 200.000 seniorer  
(var 6:s senior) fick ingen skattesänkning  vid årsskiftet 
=merparten kvinnor. Bostadstillägget har inte förändrats på 10 år. 
Seniorerna har sedan mitten av 1990-talet förlorat runt 40% i 
ekonomisk standard, jämfört med löntagarna.  Johan efterlyste V-
politik, här kommer lite ur Riksdagsmotion 2013/14 Sf269:

• Pensionsavgiften på 2,5% till PPM systemet(där månglarna /
fondförvaltarna håller till) överförs till inkomstpensionssystemet.

• AP fonderna ska användas till samhällsinvesteringar med 
långsiktigt ägaransvar och bryta kortsiktiga  avkastningskrav.

• Inga AP fondmedel ska användas i spekulationssyfte.

• Varför ska vi ha 800 fonder, som göder månglarna och bidrar till 
spekulation.

• Pensionerna ska följa löntagarnas löneutveckling istället för 
börsutvecklingen.

Om vi ska få ett jämställt, förutsägbart och en pension att leva på, 
måste vi kasta ut månglarna/fondförvaltarna ur PPM systemets 
800 fonder och begrava PPM för alltid. Vi har svenska folket med 
oss, liksom i andra välfärdsfrågor (tex. vinster i välfärden). DET 
FINNS FLER MÅNGLARE ATT KASTA UT.

Bengt Sundell V Liljeholmen - Hägersten 

Ett rättvist pensionssystem 
Ett rättvist pensionssystem bör vara förutsägbart, hållbart 
och ge alla en pension som går att leva på. 

Dagens system är långt ifrån allt detta. 1994 års 
Pensionsöverenskommelse mellan Socialdemokraterna och 
högerpartierna har gett Sverige över 200.000 
fattigpensionärer och siffran ökar snabbt. Systemet är 
dessutom underfinansierat - gång efter annan slår den 
ökända bromsen till när pensionsfondernas avkastning inte 
lever upp till den drömbild som pensionsgruppen målat upp. 

Här är några punkter för att skapa ett rättvist 
pensionssystem:

- Avskaffa jobbskatteavdraget: Reinfeldts skattesänkningar 
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Möte om 
miljöpolitik 

Arrangör: Vänsterpartiet 
Skärholmen i samarbete med 
ABF 

Dag och datum: Söndag 2 
oktober 

Tid: 14.00-16.30 

Plats: Andra Hemmet, 
Skärholmens Centrum 

Info om evenemang: 
Temamöte om miljöpolitik 
med fokus på Skärholmen 
(därefter medlemsmöte) 

För mer information om 
inbjudna föreläsare, lokal osv, 
kontakta Emma Björkvik på 
emma.bjorkvik@gmail.com 

Seminarium Först 
Brexit och sedan 
Svexit? 

Den 5 oktober klockan 18.30 
kommer Anna Herdy, 
chefredaktör på Flamman, att 
ge sin syn på hur vi i Sverige 
bör reagera på Brexit och 
förbereda oss inför en 
eventuell Svexit. Jan-Erik 
Gustafsson från Nej till EU ger 
en bakgrund till 
folkomröstningen. 

Plats: ABF-huset på Sveavägen 
41, Stockholm. 

Arrangör: Nej till EU 
Stockholm. Seminariet är 
gratis.

mailto:emma.bjorkvik@gmail.com
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innebar en massiv urholkning av statskassan samtidigt som 
en skatteklyfta mellan löntagare och pensionärer 
etablerades. Att avskaffa jobbskatteavdraget skulle ge staten 
råd att satsa på järnvägen som nu börjat spricka på grund av 
bristande underhåll samt att finansiera nästa punkt på min 
lista. 

- Höj garantipensionen: ingen pensionär ska behöva leva på 
en disponibel inkomst under EUs fattigdomsgräns som i 
Sverige ligger på ca 11.000 kronor i månaden. Det är en 
reform som 2015 beräknades kosta runt 4,5 miljarder per år 
(SVT 150317). Kostnaden bör ställas i relation till 
jobbskatteavdraget som samma år kostade staten svindlande 
104 miljarder kronor! (Dagens Arena 150415).

- Öka sysselsättningsgraden: fler människor i arbete med 
schyssta löner innebär större inbetalningar till 
pensionssystemet. 

- Höj pensionsåldern: friska och pigga tjänstemän bör ha en 
pensionsålder några år över 65, medan utslitna arbetare bör 
tillåtas gå i pension betydligt tidigare. Redan idag finns 
möjlighet att kollektivavtala om tidigare pensionsålder, 
brandmän har tex möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder.  

- Förmånsbestämd pension: pensionens storlek bör vara 
kopplad till den lön pensionären hade under arbetslivet. Det 
ger ett förutsägbart system där blivande pensionärer kan 
planera sin framtid. Den risköverföring från de enskilda 
pensionärerna till själva pensionssystemet detta innebär 
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Studiemöten "Mer 
eller mindre union - 
Europas folk väljer 
väg" 

Den 10 och 24 oktober 
klockan 18:30  

Folkrörelsen Nej till EU har 
tagit fram en ny studiebroschyr 
om EU för att råda bot på 
bristen om debatt om unionen 
i Sverige. Folkrörelsen Nej till 
EU är en partipolitisk obunden 
organisation som verkar för att 
Sverige ska lämna EU. 
Broschyren ger argumenten 
om vad EU är och varför det 
inte går att reformera EU i 
demokratisk riktning.   

Plats: Solidaritetshuset, 
Tegelviksgatan 40, Stockholm 

Anmäl till 
nejtilleu.sthlm@telia.com. Skriv 
namn, tel. nr. samt 
epostadress. 

Möte om 
presidentvalet i USA 

Arrangör : (V) Årsta 

Dag och datum : Lördag 15 
oktober  

Tid : 19 - 21 

Plats : Årsta Folkets Hus, sal 
Loftet 

Info om evenemang : Om det 
amerikanska valet

mailto:nejtilleu.sthlm@telia.com
mailto:nejtilleu.sthlm@telia.com


hanteras genom ökade intäkter på grund av ökad 
sysselsättning och slopat jobbskatteavdrag. 

- Avskaffa premiepensionssystemet: använd pengarna från 
premiepensionssystemet till att stärka inkomstpensionen 
och förhindra att den förhatliga bromsen slår till. 

Johan Norlin, V Liljeholmen – Hägersten 

Stäng Värtaverket nu! 
Mitt i Stockholm står Värtans stora kolkraftverk. Det har 
sedan starten släppt ut omkring 600 000 ton koldioxid varje 
år. Nu bör dess smutsiga saga vara över. I maj 2016 invigdes 
Fortums nya biobränsledrivna kraftvärmeverk. Det har 
kapacitet att helt ersätta kolkraftverket.

Ändå segar Fortum ut om den definitiva stängningen av 
kolkraftverket. De har lovat att stänga innan 2030. 
Majoriteten i Stockholms stad har sagt att de vill se en 
stängning senast 2020. Staden är ju hälftenägare i bolaget 
som driver Värtaverket. Den andra halvan ägs av den finska 
energijätten Fortum.

Fortum vill behålla kolkraftverket i drift så länge det går 
därför att en hel del kapital finns nedlagt i anläggningen. De 
hänvisar att det kan behövas som extrakraft under kalla 
vinterdagar. Men Fortum har alternativ. De har eldrivna 
värmepumpar som alstrar värme via havsvattnet. Bolaget 
håller också på att utveckla s k öppen fjärrvärme där 
spillvärme från olika anläggningar runt om i stan kan återgå 
till fjärrvärmenätet.

En underliggande faktor bakom Fortums tvekan kan vara att 
bolaget har stora mängder europeiska utsläppsrätter 
tilldelade för rätten att elda med kol. EU gav Fortum nästan 
3,8 miljoner utsläppsrätter för perioden 2015-2020. Det 
motsvarar lika många ton koldioxid. Med dagens 
marknadsvärde (ca 40 kr per ton) så representerar Fortums 
utsläppsrätter en tillgång på 151 miljoner kr. Det är inte 
konstigt att Fortum vill dra nytta av det, antingen genom att 
elda upp kolet, eller vid en avveckling sälja utsläppsrätterna 
vidare.

Röda Röster nr 19 30 september 2016

Hur bygger vi 
Kungsholmen, 
tillsammans? 

Arrangör : (V) Kungsholmen 
tillsammans med (s) och (mp) 
på Kungsholmen 

Dag och datum : Tisdag 18 
oktober 

Tid : 18 - 20 

Plats : Hantverkargatan 3D 

Panel: 

- Roger Mogert (s). 
Stadsbyggnadsborgarråd. 

- Sebastian Wiklund (V). 
Ledamot 
stadsbyggnadsnämnden. 

- Martin Hansson (mp). 
Ledamot 
stadsbyggnadsnämnden. 

- Representant från 
Stadsbyggnadskontoret. 

Moderator: Josef Zamani (s). 
Ordförande Kungsholmen (s). 

Barnbidraget 

Arrangör : (v) Kista 

Dag och datum : Onsdag 19 
oktober 

Tid : 15.30 

Plats : Husby Centrum 

Info om evenemang : 
Barnbidraget 



Men det finns en annan mycket mäktigare faktor att ta 
hänsyn till; klimatförändringarna. Världen är på väg att 
förlora kampen om att hejda den globala 
medeltemperaturen att stiga mer än 1,5 grader. Vi ser redan 
idag allvarliga globala effekter av klimatförändringarna; 
utbredd torka, extrema stormar, förödande skogsbränder 
och ett stigande hav.

Vi kan inte göra annat än allt som står i vår makt för att 
bromsa denna utveckling. En snabbstängning av 
kolkraftverket i Värtan och samtidigt en skrotning av 
Fortums utsläppsrätter är i det sammanhanget en enkel sak 
att göra. Om Fortum skrotar utsläppsrätterna istället för att 
sälja dem motsvarar det en kostnad på knappt 0,4 öre per 
levererad KWh värme/el. En struntsumma för att hindra 
miljoner ton koldioxid att hamna i atmosfären.

Därför driver klimatorganisationer i Stockholm kampanjen 
Noll Kol i Värtan 2018; att kolkraftverket avvecklas senast 
under 2018 och att Fortums outnyttjade utsläppsrätter 
skrotas. I Stadshuset driver Vänstern på för att stängningen 
ska ske så snart som möjligt. Det behövs en kraftfull opinion 
för att Fortum ska gå med på detta och för att (s) ska 
engagera sig mer i frågan.

För varje år som stängningen fördröjs så riskerar Stockholm 
att släppa ut mer onödig koldioxid i atmosfären.

Du kan hjälpa till att öka trycket genom att skriva under 
och sprida namninsamlingen för att stänga kolkraftverket i 
Värtan senast 2018. Den pågår till 31 oktober så vänta inte.

Röda Röster nr 19 30 september 2016

Tema pensioner 

Arrangör : (V) Liljeholmen-
Hägersten 

Dag och datum : Torsdag 20 
oktober 

Tid : 18.30 - 20.30 

Plats : Midsommargården, vid 
Telefonplan 

Tema pensioner. Möte 
tillsammans med Tantpatrullen 

Röd lördag 

Arrangör : (V) Bromma 

Dag och datum : Lördag den 
22 oktober 

Tid : 12 - 14 

Plats : Brommaplan 

Röd Lördag. Vi bjuder på kaffe 
och kakor och pratar politik 

Kontaktperson för 
evenemang : Bengt-Olof 
Lindbergh 073 856 44 48 

Möte om EU 

Arrangör : (V) Birka Vasa 

Dag och datum : Onsdag 26 
oktober 

Tid : Fika från 18. Mötet börjar 
18.30 

Plats : Sigtunagatan 11 

Jan-Erik Gustavsson, 
Ordförande Folkrörelsen Nej 
till EU är inbjuden den 26 
oktober för att prata om det 
svenska EU-motståndet och 
vilket nytt läge vi befinner oss i 
i och med Brexit.



https://www.minkampanj.nu/petitions/stang-kolkraftverket-i-
vartan-senast-2018?source=facebook-share-
button&time=1474011684

Torbjörn Vennström, V Kungsholmen  

ledamot av distriktets miljö- och klimatutskott.  

Var finns klasstänkandet? 

Jag tycker inte att partiet går åt rätt håll. Man har tappat det 
som förr var vägledande för oss: "till var och en efter behov". 

Var finns Klasstänkandet?

Jag kan inte se att en 85 årig med stora egna resurser ska få 
ännu en förmån från samhället. Jag vill att en person på 75 
med låg pension ska få den ekonomiska hjälpen.

Och 

-Jag kan inte förstå varför ännu fler unga människor ska in i 
en skuldsituation med att ta ytterligare lån för körkort. 
Varför ska vänsterpartiet medverka till att fler kommer att 
digna under skulder? Är det inte illa nog som det är? Gratis 
teori-lektioner el dyl skulle jag förstå men inte detta.

Vad i jösse namn ska jag rösta på?

Gun Burman, V Västra Södermalm

Röda Röster nr 19 30 september 2016

Möte om 
äldreomsorgen 

Medlemsmöte med 
Vänsterpartiet Liljeholmen-
Hägersten. Mötet är öppet för 
medlemmar från övriga 
partiföreningar.  

Tid: torsdag den 27 oktober 
2016 18:30 

Plats: Midsommargården 
(närmsta T-banestation 
Telefonplan) 

Blev äldreomsorgen bättre 
med Vänsterpartiet? 

Efter valet 2014 fick 
Vänsterpartiet ansvaret för 
Äldreroteln och därmed 
uppdraget att efter åtta år av 
borgerligt styre ändra 
färdriktning.  

Hur har det gått? Har vi lyckats 
med målsättningarna? Har de 
äldre fått bättre möjligheter att 
påverka innehållet i det 
bistånd de får? Tas det större 
hänsyn till de äldres önskemål 
om äldreboende? Har 
personalen fått bättre 
förutsättningar att hjälpa de 
äldre och bättre arbetsmiljö? 

Torun Boucher, ordförande i 
Äldrenämnden berättar om 
hur långt Vänsterpartiet 
kommit i arbetet för att ge de 
äldre i Stockholm bättre 
omsorg och personalen bättre 
arbetsmiljö. 

Som vanligt bjuder vi på kaffe/
te och mackor!  

Välkommen!  

DEADLINE FÖR NÄSTA NUMMER ÄR 20 OKTOBER
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