
Släng ut aktiebolagen ur 
välfärden  
Ända sedan de första smygande försöken till privatiseringar av 
välfärdsverksamheter i början av 1990-talet har företagens 
företrädare hävdat att privata företag är effektivare och håller 
högre kvalitet än offentlig verksamhet. Den enkla sanningen fick 
sig en rejäl törn när den första större 
forskningssammanställningen gjordes 2011. På den tiden påstod 
näringslivets företrädare att privata företag både höll högre 
kvalitet och var effektivare än offentlig verksamhet. Laura 
Hartmans sammanställning "Konkurrensens 
konsekvenser" (SNS) slog hål på denna myt och visade att 
privatiseringen av välfärden inte har lett till någon 
kvalitetshöjning. Föga förvånande gjorde näringslivets 
företrädare sitt yttersta för att hindra den från att spridas. 

Nästa halmstrå som vinstförespråkarna grep efter var 
resurseffektiviteten - privata företag kanske inte håller högre 
kvalitet än offentlig verksamhet, men de är i alla fall mer 
effektiva!

Nu kommer den svallvåg som riskerar att sänka även denna 

Röda Röster nr 20 31 oktober 2016

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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bräckliga farkost. Årets nobelpristagare i ekonomi har visat på 
svårigheterna att skriva kontrakt mellan två parter som har helt 
olika incitament (Flamman 161011). Detta gäller i allra högsta grad 
kommuner och landsting som försöker skriva kontrakt med 
privata företag verksamma i välfärden.

Kommuner och landsting har oss medborgare som uppdragsgivare 
och målet är att skapa en välfärd som alla kan ta del av. Aktiebolag 
däremot ansvarar i första hand mot sina aktieägare vilkas främsta 
mål är och förblir att berika sig själva. 

Enligt nobelpristagarna Hart och Holmström blir det därför både 
dyrt och besvärligt att upphandla samhällsservice. När ett 
vinstdrivande företag ska utföra en samhällsuppgift som till 
exempel sjukvård eller äldreomsorg krävs ofta detaljerade 
kontrakt för att upprätthålla kvaliteten. Att sedan kontrollera att 
dessa kontrakt efterlevs blir en dyr och tidsödande historia. Om 
samhället å andra sidan väljer att skriva mindre specifika kontrakt 
öppnas möjligheten för företagen att dra ner på kostnader i form 
av utbildning och personal för att öka vinsten. 

Om det varken blir bättre eller billigare att låta aktiebolag sköta 
skola, vård och omsorg - varför ska vi då släppa in dem i välfärden? 
Kanske är det dags att på allvar pröva tanken att en 
vinstbegränsning inte är tillräcklig. Kanske är ett förbud mot 
aktiebolag i välfärden vad som krävs för att säkerställa att våra 
skattepengar går till det de är avsedda för. 

Johan Norlin, Liljeholmen-Hägersten 

Avskaffa räntebidraget 
Vänsterpartiet borde vara det parti som mer än andra verkar för 
social och ekonomisk jämlikhet, dvs rättvisa mellan olika grupper 
och klasser. Ingen enskild eller grupp ska ha fördelar på andras 
bekostnad. Så sker nu med räntebidrag, ROT och RUT. De mer 
besuttna nyttjar dem i större grad än andra och får per utnyttjare 
av förmånerna ut mer i reda pengar. Vad har då partiet gjort i 
praktiken? Nästan ingenting. Först i år kunde man komma med 
dråpslaget mot boende i Djursholm och Saltsjöbaden. Sänk från 
30 till 25 %. Hörde ni skrämselhickan? Förslaget är inget annat än 
ett godtagande av ränteavdragsprincipen. Liberalerna säger: sänk 
till 20 %. Ska vi ståndaktigt stå kvar vid 25 %?

I DN och Svd har jag kunnat läsa att ett flertal finansanalytiker, 
statsvetare, bankekonomer och institutioner som ex 
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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



Världsbanken och andra i flera år har uttalat sig i frågan, 
inhemskam som utländska, uttryckt farhågor för de höga 
avdragen, ofta har man förordat högre fastighetsskatt, inte av 
rättviseskäl utan nationalekonomiska.  Gott så.

Men partiet?  Tidningarnas ekonomiredaktörer har menat att det 
är partiernas rädsla för väljartapp som gör att man trots vetskap 
om avdragens styggelse inte gör något. Vårt parti har med rätta 
buntats ihop med sagda skara. Ett sentida förslag om sänkning 
med 5 % ändrar inte bilden.

 Om man nu sänker och på sikt avskaffar räntebidragen uppstår 
frågan vad de ökade skatteintäkterna ska användas till. Ökade 
barnbidrag, låg matmoms,  stöd för bostadsbyggande, sänkt 
inkomstskatt, stärka försvaret på Gotland?  Partiets marginella 5 
%-förslag har ju knappast gjort frågan aktuell. Nu kostar 
ränteavdragen något mellan 20 till 30 miljarder om året. Stiger 
räntan och avdraget 30 % står kvar kan det handla om det dubbla 
eller ännu mer.

 Vi kan heller inte blunda för att många pga bostadsbrist satt sig i 
skuld till det yttersta  och kanske blir satta helt på pottan om 
ränteavdraget försvinner. Ska vi ta hänsyn till det?

 Ett stockholmsproblem är det av partiet stödda förslaget om 
höjda tomträttsavgälder. För mej i bostadsrättsförening på egen 
mark klart bra, min bostadsrätt ökar i värde jämfört med de som 
bor på hyrd mark. För boende i fastigheter på stadens mark blir 
det dyrare. Någon med huvudet under armen har sagt att 
hyresgäster inte drabbas pga av bruksvärdeshyran.  God dag 
yxskaft. Världarna skulle alltså sluta med att anföra ökade 
kostnader i hyresförhandlingarna som skäl för hyreshöjning. Fan 
trot..

Ronny Öberg, V Hammarby-Skarpnäck 

Har V en politik för full 
sysselsättning? 
Arbete åt alla. Det är socialistisk politik. Det betyder full 
sysselsättning, att arbetslösheten är så låg att den inte sjunker 
trots att arbetsgivarna vill anställa fler. Har V en sådan politik? 
Tidigare hade vi det.

V har gjort upp med Alliansen och S om överskott i 
statsfinanserna om 0,3 procent av BNP (överskottsmål), och om 
att statsskulden inte får överstiga 35 procent av BNP 
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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 30 
november. Deadline är 20 
november.  

Illustrationen till 
Vänsterpartiets 
landsbygdsprogram är gjord 
av Frida Lundin.  

Illustrationen till 
Lokaldemokratin skrämmer 
moderaterna är gjord av Ella 
och Pija Johansson.  

Övriga illustrationer är gjorda 
av Johan Norlin.  

Av skribenterna är fyra kvinnor 
och sju män. 



(skuldankare). Det innebär att staten bara kan satsa på välfärd om 
det finns pengar i statskassan. Den får inte låna för att satsa.

Som socialister anser vi att folket genom staten ska styra ekonomin. 
Staten tillhandahåller samhällsservice. Genom att de tjänsterna 
utförs kan arbeten åt alla skapas. Nu, när staten lånar till en tioårig 
ränta om ca 0,3 procent, borde V ha offensiv politik, där staten 
lånar ett antal hundra miljarder för att satsa och ta knäcken på 
arbetslösheten.

Uppgörelsen andas en nyliberal syn på ekonomin, där det privata 
ska skapa jobb och välstånd, och statens roll ska begränsas. 
Kapitalägarna kan då värna sitt inflytande. Om staten hindrar sig 
själv från att skapa arbeten, då tvingas den förlita sig på 
marknadskrafterna. Detta passar kapitalägarna, som kan kräva lägre 
skatter, uppluckrad arbetsrätt och annat, i utbyte mot 
”jobbskapande”.

 Uppgörelsen framstår också som passé. I Kanada driver en liberal 
regering expansiv politik för att stimulera ekonomin och göra 
välfärdssatsningar. (The Globe and Mail 160322). I Storbritannien 
föreslår Labour en nationell investeringsbank som ska användas för 
att skapa arbeten (The Guardian 160718). Inte ens ärkereaktionära 
Tories eftersträvar en budget i balans (The Guardian 161003). 

Varför ska V ha en budgetpolitik som för oss längre från full 
sysselsättning? En budgetpolitik som ser ut att bli mindre offensiv 
än den brittiska högerregeringens, till höger om Kanadas liberaler 
och miltals från den politik som under S-regeringen på 30-talet 
utplånade arbetslösheten. Varför styr vi mot Anders Borgs 
omhuldade överskottsmål, med ett skuldankare draggande bakom?

Jonas Lundgren och Johan Hedberg, V Hässelby-Vällingby
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Månadens citat 

CETA är ett handelsavtal mellan 
EU och Kanada som bl.a. skulle 
ge kanadensiska företag rätt att 
stämma svenska staten om vi inför 
begränsningar av vinsterna i 
välfärden. Hittills har den lilla 
belgiska regionen Vallonien 
vägrat godkänna avtalet, men nu 
tyder mycket på att de pressats att 
skriva på. /Redaktionen  

"Frågan är inte om de här avtalen 
vore bra för Sverige eller EU i 
termer av tillväxt. Frågan borde 
vara om det här ger oss mer eller 
mindre att säga till om. Och redan 
processen, med noll insyn och 
möjlighet till granskning, skvallrar 
om att det är mindre. Det har inte 
skett några framsteg på det 
demokratiska området på snart 
hundra år. Det är dags att kräva 
mer demokrati och de här avtalen 
ger oss mindre. De hör hemma 
på historiens skräphög och ingen 
annanstans." 

Skrota avtalen – utöka demokratin, 
Annie Hellqvist i ETC 23 oktober 

"Det odemokratiska CETA-avtalet 
är nu inne i ett avgörande skede 
för beslut. Om vi lyckas stoppa 
CETA här i nord, så är det en 
seger som också ger inspiration i 
syd. För kampen mot CETA hör 
samman med kampen för 
textilarbetarnas bättre villkor i 
Kambodja. Det är en gemensam 
kamp för demokrati och rättvisa, 
mot de transnationella företagens 
världsdominans." 

Nu stoppar vi CETA, Stellan 
Hermansson i Flamman 20 
oktober



Finns det förbjudna 
diskussioner? 
Finns det ” förbjudna diskussioner ” inom vänstern? Dvs. frågor som 
sopas under mattan. Det anser tydligen en debattör i Flamman 
5/1-16 under rubriken ” Den förbjudna diskussionen ”. Det handlar 
om migrationens kostnader och hur de ska betalas. Enligt 
debattören är detta ” ett känsligt ämne ”. Debattören skriver att 
”Det är enbart SD som tjänar på mörkläggningen ”. Är det så att 
vänstern ” mörklägger ” vissa frågor? 

Det är vi själva som sätter gränser för vad som är ” förbjudet ”. Vi 
ska inte upprätthålla SD:s offerroll. SD är framsprunget ur vit 
makt-rörelsen och svenska motstånds-rörelsen som har nazistiska 
rötter. SD bidrar till att ställa grupper mot varandra, genom 
fördomar och genom att sprida rädslor och främlingshat. SD är 
ett arbetarfientligt parti som NSDAP (nazistpartiet i 
nazityskland) och ett högernationalistiskt borgerligt stödparti åt 
högeralliansen. 

Det finns människor som inte gör rätt för sig i Sverige, och det är 
bl.a. skatteflyktingarna som urholkar vår gemensamma välfärd. 
Skatteverket beräknar att överklassen och de rika  skattefifflar för 
133 MILJARDER PER ÅR (ETC). Det finns massor av exempel 
på hur orättvist resurserna, ekonomin och vår gemensamma 
välfärd är fördelad i Sverige. 

Så här ser det ut i AB:s ledare  31/10-15 ”Sveriges 4 storbanker väntas 
göra en vinst på 85 MILJARDER KR. I Sverige finns 147 miljardärer. 
Antalet miljardärer har fördubblats på 10 år med en samlad förmögenhet 
på 120 MILJARDER KR. Sveriges miljardärer skulle kunna driva 
krisflyktingmottagning i 40 år."

Bengt Sundell V Liljeholmen - Hägersten 

Äldreomsorgen och framtiden 
 Vi har i stadshuset nu lagt fram ett förslag till budget 2017 – 
den 17 november kommer den att klubbas i stadshuset. Den 
16-17 november är det budgetdebatt i två dagar som man 
kan lyssna på från åhörarläktarna. Just äldreomsorgen 
debatteras från kl 18:00 den 17:e.

Vi är nu mitt i mandatperioden - två år sedan det var val och 
två år till nästa val. Vi har inom äldreomsorgen satt i gång 
många processer – nu börjar det bli dags för leverans. Det 
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Kampanjen ♥ 
Välfärd 

 Söderortsvänstern samordnar 
frukost- och flygbladsutdelning 
i Liljeholmen, Gullmarsplan 
och Älvsjö. Vi delar ut frukost 
och flygblad i morgonruschen 
mellan 7 och 8 på 
tisdagmorgonen den 1a 
november. Anmäl gärna i 
förväg så vi vet hur många vi 
blir: 
niklas.vanhainen@gmail.com. 
Det går självklart bra att hjälpa 
till på vilken som helst av de tre 
platserna. 

När: Tisdagen 1a november 

Tid: 07.00 - 08.00 

Plats: Liljeholmen, 
Gullmarsplan och Älvsjö 

Womens ship to Gaza 

Arrangör : V Birka Vasa 

Datum : Onsdag 2 november 

Tid : Fika från 18. Mötet börjar 
18.30. 

Plats : Sigtunagatan 11 

Den 2 november kommer 
Jeanette Escanilla (v), som var 
passagerare på båten 
Zaytouna – Oliven att berätta 
om vad som hände under 
färden till Gaza. Kvällen inleds 
med en kort bakgrund till Ship 
to Gaza i Sverige och till 
Freedom Flotilla Coalition, som 
de är en del av. Därefter 
berättar Jeanette om resan. 
Kvällen avslutas med en 
diskussion om möjliga aktioner 
i framtiden. Övriga deltagare 
är Victoria Strand och Kerstin 
Thornberg från Ship to Gaza. 



var något vi bestämde oss för tidigt inför denna budget – vi 
ska inte hitta på nya roliga saker, vi ska framförallt se till att 
ro i land det vi har startat. 2017 blir därmed ett år för 
leverans, ett år som i viss mån blir upp till bevis.

Vi har framförallt arbetat med två huvudspår – 
kvalitetsutveckling inom hemtjänsten och utveckling av 
boendesituationen för äldre som inte behöver vård och 
omsorgsboende men som behöver tryggt och tillgängligt 
boende.

Inom hemtjänsten arbetar tre stadsdelar just nu med 
att utveckla en hemtjänst i egen regi som arbetar med 
målet att öka den äldres inflytande samt öka 
personalkontinuiteten hos den äldre. Under 2017 ska det 
nya arbetssättet stegvis införas i hela staden.

Vad gäller tryggt boende så arbetar vi med flera parallella 
uppdrag, men det som kommer att märkas mest under 2017 
är att vi förstärker och utvecklar stadens trygghetsboende 
genom inrättande av aktivitetscentra. Stadsdelsnämnderna 
ska ansvara för dessa centra och för en utökad bemanning på 
boendena.

Förutom dessa två uppdrag som involverar hela staden så 
har vi även startat något som kallas tryggt mottagande i 
hemmet. Detta är hemtjänstteam i egen regi som med ett 
nytt arbetssätt skapar bättre förutsättningar för en trygg 
och hållbar hemgång för den äldre vid utskrivning från 
sjukhusets slutenvård, i samarbete med primärvården. Det 
blir en biståndsbedömd insats under en begränsad tid på ett 
par veckor där man styr upp hemma hos den äldre med 
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Röd lördag 

Arrangör : Vänsterpartiet 
Farsta 

Dag och datum : Lördag 5 
november  

Tid : 11.00 - 13.00 

Plats : Farsta torg 

Info om evenemang : Röd 
Lördag med kampanjen Hjärta 
Välfärden med fika, 
flygbladsutdelning och 
appellmöte 

Möte om sjukvården 

Arrangör : V Birka Vasa 

 Datum : Måndag 7 november 

Tid : Fika från 18. Mötet börjar 
18.30 

Plats : Sigtunagatan 11 

Oppositionslandstingsråd 
Håkan Jörnehed (v) med 
ansvar för övergripande hälso- 
och sjukvårdsfrågor informerar 
oss om de utmaningar som 
han möter idag och kommer 
möta i framtiden. Nya 
Karolinska och utförsäljningen 
av primärvården är 
högaktuella frågor som 
högerpartierna drivit för långt, 
sjuksköterskebrist och stängda 
avdelningar sommartid måste 
få ett stopp. Varmt välkomna!



eventuella behov av bostadsanpassning, kontakter med 
sjukvården osv. Detta har också startat och kommer att 
utvecklas vidare under 2017. Är ni intresserade så kommer vi 
gärna ut och pratar mer om vad vi gör på partiföreningsmöte 
eller i andra sammanhang!

Torun Boucher 
Ordförande äldrenämnden 

Replik på Var finns 
klasstänkandet? RR nr 19 
Gun Burman gav i tidigare nummer av röda röster uttryck för att 
Vänsterpartiet i högre utsträckning behöver betona 
klasstänkandet och ”till var och en efter behov”. Hon menar att 
avgiftsbefriade läkarbesök för 85+are slår fel och att lån för 
körkort sätter unga i skuld.

Jag vill tacka för de bra frågorna och dessutom instämma i att det 
är viktigt att titta på vilka konsekvenser de reformer vi driver får. 
Vi har förstås ett klasstänkande och jag hoppas att det blir lite 
mer begripligt efter förklaringen här nedan.

Vägledande för partiet i budgetförhandlingarna med regeringen 
har varit just att utjämna klyftor och att utöka välfärdens omfång. 
En del i det är just att minska patientavgifterna till hälso- och 
sjukvård. Betalar vi solidariskt tillräckligt mycket slipper vi 
patientavgifter som slår mot de med tunnast plånbok. Det 
innebär att den som tjänar mycket pengar betalar mer i skatt – i 
gengäld diskriminerar eller särskiljer vi ingen i mötet med hälso-
och sjukvården.

Hade Vänsterpartiet fått som vi hade velat skulle välbärgade få 
betala ännu mer i skatt för att ytterligare förstärka den generella 
välfärden. Så vi är förstås långt ifrån nöjda. Men vi tror att 
principen om solidarisk finansiering och sedan likabehandling i 
mötet med välfärden är viktig för kvalitet, legitimitet och 
minskade klyftor.

När det gäller körkort efterfrågas det ofta vid rekrytering. Det 
har skapat stora problem för många arbetslösa utan ekonomisk 
möjlighet att skaffa ett. Körkortet har blivit allt mer av en 
klassfråga. Det tycker inte vi är bra. Det har fått oss att fundera 
på hur vi kan öppna upp fler dörrar till körkort. Tanken är alltså 
att det blir en investering som kan ge större frihet och högre 
inkomster till människor. I nästa steg kan vi gå vidare och 
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Öppen tisdag – 
Hemsidesverkstad 
för partiföreningar 

Louise Löthén från 
Distriktsexpeditionen kommer 
att finnas på plats för att hjälpa 
föreningar i Storstockholm 
med svar på frågor om hur 
man hypar upp sin lokala 
partiförenings hemsida. 

DATUM: 8 november. 

TID: 18:30 fika från 18:00. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 
84. 

Manifestation: 
Kristallnatten 

Vi håller ljusmanifestation till 
minne av Kristallnatten och 
förintelsens offer under andra 
världskriget, men också för att 
lova varandra att vi står upp för 
varandra när samhället sviker. 
Anslut dig, sjung med oss och 
tänd ett ljus, gemenskap är 
radikalt. 

DATUM: 9 november 

TID: 18.30 

PLATS: Sergels torg 

 https://m.facebook.com/
events/1123666437729358/ 

 ARR: Ung Vänster 
Storstockholm. 
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ytterligare sänka kostnaderna för att få en körkortsutbildning. 

Klyftorna är alldeles för stora i Sverige! Därför ska vi förstås 
fortsätta arbeta med att utjämna livschanser. De här och många 
fler reformer kan vara steg i den riktningen.

Nooshi Dadgostar, ledamot i partistyrelsen 

Nytt landsbygdsprogram för 
Stockholms län 

Distriktsårskonferensen beslöt att ta fram ett 
Landsbygdspolitiskt program för Stockholms län.  Det ska 
utgöra grunden för Vänsterpartiets politiska plattform för 
länets landsbygd och berör därmed i första hand 
föreningarna utanför Stockholms kommun med angränsande 
stadskommuner. Arbetet leds av distriktets Miljö och 
Klimat Utskott.

Men naturligtvis präglas landsbygdens verksamhet och 
visioner av närheten till Storstaden så även 
stadsföreningarna är välkomna att bidra. Den grundläggande 
tanken är att skapa en levande landsbygd utifrån dess egna 
förutsättningar och med ett förhållande mellan stad och 
land präglat av jämlikhet och rättvisa på alla plan.

Programmet ska bestå av tre delar; Vision, Mål för 2030 och 
en plan för hur vi ska komma dit. Alla föreningar har 
kontaktas och alla är välkomna att bidra till arbetet. 
Kontakta mig – stellan.hamrin@hotmail.com eller 0705 

Röda Röster nr 20 31 oktober 2016

Förortens framtid 

Arrangör : Vänsterpartiet 
Skärholmen 

Datum : Onsdag 9 november 

Tid : 17.45 - 20.00 

Plats : Bredängsskolan 

Vänsterpartiets partiledare 
Jonas Sjöstedt gästar 
Bredängsskolan för ett samtal 
om klass, feminism och skola. 
Mötet är kostnadsfritt och 
öppet för alla. Start 17.45 för 
mingel i bredängsskolans 
foajé. 18.10 är det samtal och 
frågestund med Jonas 
Sjöstedt. Amira Ibrahim och 
Rewing Aldabag från 
Skärholmens ungdomsråd 
leder samtalet. 19.00 är det 
spoken word med Amanda 
Delgado Glad. Vi ses! 

Möte om Brexit 

Arrangör: Vänsterpartiet 
Liljeholmen-Hägersten 

Datum: 10 november 

Tid: 18.30-20.30 

Plats: Midsommargården  

Medlemsmöte om EU, Brexit 
och Swexit med Deniz Tütüncü.  

Kontakta liljeholmen-
hagersten@vansterpartiet.se 
för mer information. 
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448425 – så snart ni kan så kommer jag ut till er för att höra 
era synpunkter.

Tänkbara visioner för programmet är:

Stockholms läns landsbygd präglas av

1) rättvisa, jämlikhet och hållbart nyttjande och 
befolkningen har nära samhällelig service och arbete och det 
finns bostäder till alla.

eller

2) hållbart nyttjande bedrivet på ett rättvist och jämlikt sätt 
med närhet till all samhällsservice och med arbete och 
bostäder åt alla.

eller

    3)………………………………………… ?

Kom med förslag direkt !

 Vi ses

Stellan Hamrin, V Hammarby-Skarpnäck 

Jakobsbergs gård i ny 
skepnad 
Hur går det för Jakobsbergs Gård i Bredäng, dessa tre vackra  
byggnader från 1700-talet?

Jag som skriver var med i förra styrelsen, vi som gjorde 
konkurs, men är med även i den nya styrelsen. Varför det, 
kanske någon tänker, ”Jag ville inte överge skutan” helt 
enkelt. Och så känner jag varmt för det Gården står för. Ett 
ställe där man kan odla kontakter, man kan ha gemenskap i 
olika former, i olika föreningar, man kan musicera, man kan 
dansa, man kan ha ganska stora bröllop, man kan fylla jämna 
år och bjuda släkten och vännerna på samma gång. 
Begravningskaffe ibland.

Gården bjuder även in nyanlända att idka olika 
verksamheter. I den nya föreningens regi, så ska man ha 
aftnar där man bjuder in till diskussioner om förtätningar av 
bostäder i Bredäng just, om arkitektur, allt som rör aktuellt 
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Röd Super-lördag    
12 november  

Bromma 

Tid :Från 12 till cirka 14 

Plats :Brommaplan 

Info om evenemang : Vi bjuder 
på kaffe och kakor och delar ut 
hjärta-välfärd flygbladet. 

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

 Birka Vasa 

Tid : 11.00 - 14.00 

Plats : Sigtunagatan 11/
Odenplan 

Kampanj *hjärtavälfärden*. 
Brunch-/medlemsmöte - ett 
peppmöte med efterföljande 
flygbladsdelning på Odenplan 

Kontakt : birka-
vasa@vansterpartiet.se  

Hässelby - Vällingby 

Tid : 12.00 - 13.00 

Plats : Vällingby Torg 

Västerorts demokratiska 
socialister får förstärkning av 
Nooshi Dadgostar, 
riksdagsledamot och 
Vänsterpartiets 
bostadspolitiska talesperson. 

Liljeholmen-Hägersten  

Kaffe och flygbladsutdelning 
med tema Pensioner.  

Tid: 12-14 

Kontakt: liljeholmen-
hagersten@vansterpartiet.se 

mailto:liljeholmen-hagersten@vansterpartiet.se
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byggande. Bredäng har för övrigt blivit ett centrum för 
byggandet, man vill åt varenda plätt av grönt. Tyvärr har det 
blivit aktuellt att bygga vid Konditori Lyran. Ingenting är 
heligt.

Vidare så har man tagit ett grepp på Gården att man tar 
med sig en tavla hemifrån och ställer ut den i en lokal, och 
sedan tar hem tavlan på kvällen. Vid jul har Vänsterpartiet 
Skärholmen hyrt en flygel i flera år, och haft en trevlig julfest 
med medhavd mat och ibland kulturella inslag, gammal som 
ung är medbjudna. Kultur med artister och band 
förekommer med jämna mellanrum, och vi får inte glömma 
det årliga Midsommarfirandet, där deltagarantalet slår alla 
rekord varje år. Loppis är alltid poppis, och då står man ute 
på gårdsplanen om det är väder för det.

 Det finns säkert mer att säga om verksamheten, men en 
viktig sak att det överhuvudtaget ska gå runt, det är ju 
ekonomin. Tack vare att bl a några medlemmar i PRO-
föreningen har arbetat helt gratis i två sommarmånader, så 
har vi kunnat betala in en stor hyresskuld som släpat efter 
och det ser ut som Gården kommit på fötter. En dröm som 
vi inte trodde skulle gå i uppfyllelse för några månader 
sedan. Nu har vi även anställt en heltids föreståndare och en 
halv-tid gårdskarl som arbetar mest utomhus.

Det är mycket jobb med datamaskiner, med domäner osv, så 
det är tur vi har lite olika kompetens-Områden i styrelsen. 
Det är klart det är mycket jobb med att driva en Gård av det 
här slaget, men mycket inspirerande och roligt också!

Om jag skulle ge något  råd till styrelser på Gårdar i liknande 
situation så skulle det vara:Var inte rädda för att pröva nya 
idéer att locka människor, det är bara att pröva, går det så 
går det! Men var samtidigt rädd om det som visat sig gå bra, 
gamla beprövade metoder. En viktig sak är ju att man 
affischerar, kontaktar tidningar (det har vi gjort med 
framgång) och att man visar sig i närsamhället.

Ellinor Hultman, V Skärholmen 
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Jonas Sjöstedt  

Arrangör : Vänsterpartiet Årsta 

Dag och datum : Tisdag 15 
november 

Tid : 19.00 - 21.00 

Plats : Årsta Folkets Hus, 
biografen. Hjälmarsvägen 26. 

Info om evenemang : Jonas 
Sjöstedt - Dags för nästa 
våning i samhällsbygget. 

Det behövs fler som jobbar i 
skolan, vård, omsorg och 
bostadsbristen är stor. 
Samtidigt är Sverige rikare än 
någonsin. Nu är det dags att 
satsa långsiktigt och investera. 

Jonas Sjöstedt berättar om hur 
vi kan byggare ett bättre och 
rättvisare Sverige. Kom och 
ställ dina frågor. 

Mötet är öppet för 
allmänheten och kostnadsfritt. 

Möte om bostäder 

Arrangör : V Älvsjö-Hägersten 

Datum : 15 november 

Tid : Soppa och macka från 
18:00, mötet börjar 18:30 

Plats : Midsommargården, 
tunnelbana Telefonplan 

Info om evenemang : 
Medlemsmöte om bostäder 
med Nooshi Dadgostar, alla 
vänsterpartister är välkomna till 
mötet, dock kommer sista 
halvtimmen att vara för 
medlemmarna i 
lokalföreningen då val av 
ersättare till stadsdelsnämnden 
måste ske. 



Walk for freedom 
 Lördagen 15 oktober var jag på manifestationen "Walk for 
Freedom" som arrangerades av frikyrkan Hillsong och 
organisationen A21 som verkar mot trafficking.

Det var en lyckad manfifestation med uppskattningsvis 
500-1500 deltagare. Det var sång och information innan och 
kriminalinspektör Simon Häggström från 
prostitutionsgruppen var där och höll ett kort föredrag. Det 
var sorgligt och visar på att det finns mycket att göra för att 
hjälpa de mest utsatta människorna.Samtidigt var föredraget 
lärorikt. Han berättade att det finns ca 200 
bordellverksamheter i Sthlm och de flesta som tvingas att 
jobba på dessa kommer från Rumänien och Nigeria. Han 
menade att de sällan lyckas hjälpa någon av dem då de 
tänker på att de måste lyckas försörja sin familj. Hans grova 
uppskattning är att de misslyckas 99 gånger av 100.

När han fick frågan vad man kan göra så menade han att 
frivillighetsorganisationer bör försöka hjälpa till då inte 
polisen eller socialen kan göra allt. Han nämnde även att i 
human trafficking så ingår det inte enbart sexarbetare utan 
även folk som jobbar under slavliknande förhållanden, t ex 
barn som arbetar på någon fabrik för en minimal lön.

Man kan alltid fundera på hur man själv eller vi som 
förening/parti kan bidra till att stoppa människohandeln 
som A21 menar är större än både narkotika och illegal 
vapenförsäljning tillsammans. Simon avslutade med att läsa 
upp ett brev från en prostituterad som var tankeväckande, 
där hon skrev att hon var inte mest besviken på hallickarna 
eller de män som köper sex, för dessa vet hon redan att de 
tänker bara på sig själva, utan att hon är mer besviken på 
dem som ser henne men som aldrig gör något utan låter det 
fortgå, t ex grannen som inte gör något när det kommer tio 
män per dag till henne eller butiken där hon köper sju 
kondompaket varje vecka osv. Det kändes som om 
manifestationen fick ganska mycket uppmärksamhet när vi 
gick på led genom centrala stan och TV4 var där och filmade 
och intervjuade en av de som var ledare från Hillsong tror 
jag. Min förhoppning är att Vänsterpartiet på något sätt kan 
vara med och bidra och kanske synas på liknande 
manifestationer i framtiden och framförallt fortsätta sitt 
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Barnbidraget  

Arrangör : Vänsterpartiet Kista 

Dag och datum : 17 november 

Tid :15:30 

Plats : Husby Centrum 

Info om evenemang : 
Vänsterpartiet Kista bjuder 
varje månad på soppa dagen 
innan pension och 
barnbidraget kommer och 
pratar politik och recept.  

Kontaktperson för 
evenemang : 

Veronica stiernborg, 
ordförande v kista, e-post: 
veronica.stiernborg@vansterpa
rtiet.se 

Röd lördag 

Arrangör : Vänsterpartiet Birka 
Vasa 

Dag och Datum : Lördag 19 
november 

Tid : 12.00 - 14.00 

Plats : Odenplan 

Kontakt : birka-
vasa@vansterpartiet.se 

Info om evenemang : Röd 
Lördag. Kampanj 
*hjärtavälfärden*.  
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arbete för de utsatta människorna som behöver allt stöd de 
kan få.

Diangelo Grönskog, V Hässelby-Vällingby 

Lokaldemokratin skrämmer 
moderaterna  
När den rödgrönrosa majoriteten tog över styret i 
Stockholm led staden av ett demokratiunderskott. Efter åtta 
år av borgerlig politik hade resurserna till lokala initiativ 
skurits ner, förorterna urholkats på service och 
föreningslivet satts på undantag. Det här behövde vi 
förändra. Därför inrättades demokratiroteln som 
Vänsterpartiet styr över.

Det är min övertygelse att vi behöver de sociala rörelserna, 
pensionärsföreningarna, hbtq-nätverken och ungdomsråden 
för att staden ska röra sig framåt på medborgarnas villkor. 
Det är genom människors organisering och delaktighet som 
vi kan förändra och förbättra Stockholm.

Vi satsar pengar på lokalt demokratiarbete och lokala 
utvecklingsplaner i varje stadsdel. Antalet mötesslokaler 
ökas med särskilt fokus på medborgardrivna mötesplatser i 
socioekonomiskt utsatta områden. Ett demokratistöd för 
unga upp till 25 år som har idéer om hur ungas deltagande 
kan öka har inrättats för totalt 2 miljoner och vi utvecklar 
arbetet med medborgarbudget där invånarna själva får 
bestämma hur en viss summa pengar ska användas lokalt är 
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Öppen tisdag – Om 
Nolltaxa 

Vänsterpartiets Miljö- och 
Klimatutskott arrangerar en 
kväll om hur vi ska minska 
bilismen, gynna miljön och 
införa nolltaxa. 

 DATUM: 22 november. 

 TID: 18:30 fika från 18:00. 

PLATS: Kafé Marx, 
Kungsgatan 84. 

Socialistiskt forum 
2016 

Under den organiserade 
arbetarrörelsens dryga hundra 
år har konflikter skakat om och 
samförstånd enat. Konflikt och 
hårda ord gör skillnad runt 
förhandlingsbord, i 
facebooktrådar, i 
arbetsplatsernas fikarum – men 
utan förhandlingar, 
kompromisser och strävan 
efter samförstånd skulle vi 
fortfarande stå och stampa. 

Var går gränsen för vad som är 
möjligt att komma överens 
om? I vilka forum kritiserar vi 
varandra och när står vi arm i 
arm? 

Konflikt och samförstånd är 
temat för Socialistiskt forum 
2016.  

Arrangör : ABF Stockholm 

Dag och Datum : Lördag 26 
november 

Tid : hela dagen 

Plats: ABF-huset,Sveavägen 41 



några exempel på hur vi arbetar med demokrati i Stockholm 
idag.

Allt det här avskyr Moderaterna. De kallar det för fluff och 
menar att vi satsar på symbolhandlingar. Här skiljer vi oss åt. 
Vi tycker nämligen att satsningar som gynnar goda krafter i 
vår stad är jätteviktiga för utvecklingen framöver. 
Exempelvis ungdomsrådet i Skärholmens arbete mot rasism 
och sexuella trakasserier, eller medborgarbudgeten i Fagersjö 
där invånarna själva fått bestämma aktiviteter i ett nytt 
allaktivitetshus eller satsningen på en fritidsgård med 
tjejprofil i Hjulsta. De här initiativen kommer att göra 
skillnad, var så säkra.

Självklart vet vi att en stark demokrati är beroende av att 
många olika faktorer fungerar. Till exempel är tryggheten i 
att ha ett jobb och att kunna få en bostad är helt avgörande 
för att vara delaktig i samhället. Men även i de här frågorna 
utklassar vi Moderaterna. Arbetslösheten minskar stadigt i 
Stockholm och vi bygger bostäder i samma takt som under 
miljonprogrammets dagar. Jag ska inte bli kaxig, vi har långt 
kvar till en jämlik stad och det finns mycket att göra, särskilt 
i våra förorter - men vi gör också mycket för att nå vårt mål. 
Vi bedriver en utjämningspolitik som vi aldrig såg skymten 
av under borgerligt styre.

Det är alltså främst i Moderaternas värld motsättningen 
finns mellan demokratiarbete och andra politiska områden. 
Det beror på att Moderaterna ställer alla våra 
demokratisatsningar mot att sänka skatten. Men vi är inget 
skattesänkarparti, vi är ett parti som värnar välfärden och 
som vill bygga ut den ytterligare. Och vi tänker passa på att 
stärka demokratin när vi håller på. 

Ann-Margarethe Livh (V), demokratiborgarråd 
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Nachos för nya 
medlemmar med Ali 
Esbati 

Kväll för nya medlemmar 
kryddas numera lite extra och 
gästas denna gång av 
riksdagsledamoten Ali Esbati. 
Detta är ett tillfälle för nya 
medlemmar i Vänsterpartiet 
och de som är intresserade 
och vill veta mer om 
Vänsterpartiet och vår politik. 

DATUM: 30 november.

TID: 18:00-20:00.

PLATS: Kafé Marx, 
Kungsgatan 84.

https://m.facebook.com/
events/180240369090442/

ANMÄLAN:storstockholm@
vansterpartiet.se

Vänsterpartiets 
blåsorkester 

Finns det något roligare sätt att 
arbeta politiskt än att spela i 
Vänsterns egen blåsorkester?
Vi som varit med ett tag tvivlar 
och vill gärna dela med oss. Vi 
välkomnar alla som kan spela 
ett instrument och har viss 
notvana. Vi vill alltid bli fler, då 
blir det roligare. Det krävs 
inget partimedlemskap men 
ett vänstersinne. Vi repeterar 
söndagskvällar på Kafé Marx. I 
somras (3-10 juli) hade vi 
musikläger.  

Kontakt Lennart Kjörling, 
0708-927034  
leonardo@leonardo.st

DEADLINE FÖR NÄSTA NUMMER ÄR 20 NOVEMBER
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