
Sabba för mitten - en viktig 
uppgift 
Den soliga och vintriga lördagen den 12 november gästades V 
Hässelby-Vällingbys torgmöte i Vällingby centrum av Nooshi 
Dadgostar, riksdagsledamot och V:s bostadspolitiska 
talesperson. Då fick vi tillfälle att tacka henne för hennes insats i 
ett politiskt sabotage, nämligen strandandet av regeringens 
bostadssamtal på försommaren i år.

Ni vet redan att regeringen förde de samtalen med oss och 
alliansen i syfte att få fram lösningar på bostadsbristen. Som 
Nooshi både på torgmötet och tidigare berättat för oss i 
partiföreningen ställde borgarna införande av marknadshyror 
som ett villkor för en uppgörelse.

Marknadshyror skulle skicka hundratusentals ut i fattigdom 
genom chockhöjda hyror. Fler barn skulle få se kronofogden 
kasta ut familjen ur hemmet. Sociala myndigheter skulle få 
betala ut ockerhyrorna i form av försörjningsstöd.

Vi ska alltså fira att det inte blev något blocköverskridande 
samarbete i bostadsfrågan.
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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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Sådant samarbete är ofta ett hot mot arbetarklassen. Det kan 
dock bekämpas genom en röd, grisig och ettrig defensiv, som gör 
det svårt och obekvämt för sossarnas högerfalang att göra upp 
med borgarna.

När den defensiven brustit eller inte räckt till har det gått illa. 
Tänk på det blocköverskridande haveri som 
pensionsöverenskommelsen inneburit, eller på den 
blocköverskridande råheten i den nya asylpolitiken, eller på den 
blocköverskridande urholkningen av arbetsrätten som Göran 
Persson och C stod för 1996. Eller varför inte det 
blocköverskridande berikandet av kapitalägarna i 1990 års 
skattereform (S+Fp). När det vill sig riktigt illa deltar vi själva i 
blocköverskridande samarbete med fel innehåll. Det skedde i 
somras när V anslöt sig till S:s och alliansens budgetpolitik, med 
överskottsmål och begränsningar av statens upplåning.

Ibland kan vi vara med att bygga upp genom offensivt spel, ibland 
får vi istället riva ner och förstöra, i defensiven. Att framgångar i 
defensiven kan vara väldigt avgörande, det har Nooshi visat.  

 Johan Hedberg, V Hässelby-Vällingby 

Arbetarklassens barn är de 
stora förlorarna 
Att skattepengar ämnade för utbildning hamnar i privata fickor är 
ett samhällsproblem, men är det ett problem för eleverna?

De sju största skolföretagen tog förra året ut nära en miljard i 
vinst. Det motsvarar 2 000 lärartjänster. Deras skolor har i snitt 
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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



20 % fler elever per lärare än de kommunala, samtidigt som 
skolpengen är densamma. Ju fler elever skolan tar in, desto 
billigare blir lärarna. Det är här skolföretagen tjänar sina pengar.  

Samtidigt kan man inte se att elever i de fristående skolorna har 
sämre resultat än i de kommunala. Tvärtom. Det genomsnittliga 
meritvärdet är 10 % högre för elever i fristående grundskolor. En 
förklaring är ”glädjebetyg”. Studier visar att friskolor tenderar 
sätta högre betyg jämfört med resultat på nationella prov. Men 
den enskilt viktigaste förklaringen är föräldrarnas 
utbildningsbakgrund. Elever med högutbildade föräldrar söker sig 
i större utsträckning än andra till friskolorna. Dessa elever klarar 
sig bra i skolan nästan oavsett hur många klasskamrater de har. 
Tack vare stödet hemifrån klarar de bättre att arbeta enskilt, med 
färre lärarledda lektioner och mindre enskild tid med läraren. På 
så sätt kan skolorna få låga kostnader och goda resultat att gå 
ihop.

Detta riskerar leda till ett parallellskolesystem, där akademikernas 
barn går i friskolor medan arbetarnas barn är kvar i kommunala 
skolor med krympande resurser. När kommunala skolor förlorar 
elever ökar kostnaden per lärare, samtidigt som friskolornas 
intäkter ökar. En skola med krympande resurser hamnar lätt i en 
nedåtgående spiral, där resursstarka föräldrar väljer bort den, och 
skickliga, legitimerade lärare avskräcks från att jobba där. 
Ytterligare en aspekt är den så kallade kamrateffekten, som 
innebär att motiverade elever från studievana hem har en 
förstärkande effekt på sina klasskamrater. Den effekten uteblir när 
sådana elever väljer bort kommunala skolor.

Bara skolföretagens ägare tjänar på det här systemet, men 
arbetarklassens barn är de stora förlorarna.

Henric Axell, V Liljeholmen-Hägersten 
Ombudsman på Lärarförbundet 
Aktiv i Lärarvänstern 

Vinstjaktens anatomi 
Den 8 november presenterades slutsatserna från den statliga 
Välfärdsutredningen och debatten om vinster i välfärden går het 
igen. För att bringa ordning i denna komplexa fråga skulle jag vilja 
hänga upp vår kritik av vinstjakten i välfärden på tre 
huvudpunkter:
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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. 

Ansvarig utgivare är Johan 
Norlin. Redaktionen består av 
Sydney Ankers, Mattias Enroth,  
Olov Hamilton, Johan 
Hedberg, Ellinor Hultman, 
Maria Nehro, Johan Norlin och 
Lena Rydblom.  

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 21 
december. Deadline är 10 
december.   

Samtliga illustrationer är 
gjorda av Johan Norlin.  

Av skribenterna är två kvinnor 
och fem män. 



- Läckaget 

Under Reinfeldts regeringstid gjorde de privata välfärdsföretagen 
vinster på 30 miljarder enligt journalisten Kent Wernes beräkningar 
(ETC 140120). Det är skattepengar som borde ha gått till att vårda 
sjuka, ta hand om äldre och utbilda barn och ungdomar. 

Under den här perioden hade de stora koncernerna i välfärden en 
rörelsemarginal på 7%. För att uppnå detta överskott sparar 
välfärdsföretagen in på det som är verksamhetens största tillgång, 
men samtidigt dess största kostnad, nämligen personalen (Senioren 
120127, Dagens Arena 130206). 

- Styrningen 

Vinstjakten leder också till en felaktig styrning av verksamheten. 
Fokus flyttas från patientens hälsa och elevens lärande till 
lönsamheten. Direkt diskriminering av patienter och elever är 
förbjuden enligt lag, men välfärdens profitörer har hittat andra sätt 
att prioritera de lönsamma individerna och skuffa undan de 
olönsamma. Privata skolor och vårdcentraler etableras framför allt i 
välbärgade områden där de fattiga, sjuka och trasiga redan har 
avlägsnats. Vårdcentralerna får i stort sett samma ersättning för ett 
besök av en snuvig IT-snubbe som en multisjuk äldre kvinna och 
skolpengen kompenserar endast marginellt för de socioekonomiska 
skillnaderna mellan Skärholmen och Bromma. 

- Koncernen 

Många av de privata företag som bedriver välfärdsverksamhet ingår 
i större koncerner som ägs av riskkapitalister. När de påstår att de 
investerar för att utveckla verksamheten handlar det ofta om att 
använda en del av vinsten till att köpa fler skolor eller vårdcentraler. 
På så sätt pumpas koncernens värde upp inför en framtida 
försäljning. 

Det är här det går att kamma hem de riktigt stora vinsterna. När 
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Månadens citat 

Den 8 november presenterades 
den av regeringen tillsatta 
Välfärdsutredningen. Sedan dess 
har vinstjaktens apostlar höjt 
tonläget till falsett. Men det är 
ingen skönsång direkt.... /Red 

"Om förslaget blir verklighet 
innebär det att planekonomin 
återinförs i välfärdssektorn." 

Carola Lemne, VD Svenskt 
Näringsliv, SVT Opinion den 2 
september 

"Regeringen behöver stoppa 
utredningens förslag om att 
begränsa valfriheten i 
papperskorgen, annars väljer 
man ideologi före elevernas 
skola och de äldres omsorg." 

Annie Lööf den 7 november på 
C:s webbplats 

"Det här är Trump-politik: Man 
har hittat på ett problem som 
inte finns – att vinst innebär 
dålig kvalitet - och presenterar 
sedan en lösning som saknar all 
förankring i verkligheten och 
vars enda syfte är att stryka 
opinionen medhårs."  

Håkan Tenelius, näringspolitisk 
chef hos Vårdföretagarna på 
deras webbplats den 8 november.  

"All makt åt Vänsterpartiet. 
Löfven prioriterar 
Vänsterpartiet före valfriheten." 

Timbros VD Karin Svanborg-
Sjövall på Facebook den 8 
november.



brittiska Bridgepoint köpte Attendo Care för 2,2 miljarder hade 
bolaget på sex år ökat i värde med 380 procent (ETC 140611). 
Syftet med investeringen var förstås inte att anställa fler 
undersköterskor och förbättra äldreomsorgen utan att få tillgång 
till en pålitlig vinstmaskin.  Förra året börsnoterades Attendo med 
en prislapp på 8 miljarder kronor. Det innebär en värdeökning på 
ytterligare 360 procent. 

Jag hoppas att dessa tre punkter kan vara till hjälp för alla och 
envar som vill delta i Vänsterpartiets arbete mot vinstjakten i 
välfärden. 

Johan Norlin, V Liljeholmen - Hägersten 

Glöm inte klassfrågan 
Till förortsfeminister som ser faran med att religioner styr 
människors liv. Men som inte ser att faran i att förorten är den 
som förlorat mest på friskolereformen, och att samhället behöver 
bli rättvisare på så många olika plan, att i förorten hittar du dom 
med mest osäkra anställningar, och lägsta lönerna, det är här du 
hittar kvinnorna som slitit sina ryggar inom vården, de som 
städar, de som jobbar inom restauranger. Det är här ungdomar har 
svårast att nå arbetsmarknaden , som möts av diskriminering och 
områden med lägst siffror på dem som har gymnasiebehörighet.

Det är inte förortsfeminism för mig.  Om vi ska ha riktig 
förortsfeminism så måste vi ha mer parametrar än det, stärka 
kvinnorna här, bilda grymma starka feministgrupper som ser allt 
det här och hur det samspelar.

Nej det är inte synd om förorten, men det behövs en rättvisare 
politik som ger oss en chans. Den politiken finns!!! Och öppna 
upp diskussioner hur vi förhåller oss och motverkar  
klasskillnader, patriarkat, rasism och förtryck.

Lorena Delgado, V Skärholmen 

Replik på Walk for Freedom 
RR nr 19 
I förra numret av Röda Röster berättade Diangelo Grönskog om 
Walk for freedom och uttryckte en förhoppning om att 
Vänsterpartiet ska stödja liknande manifestationer i framtiden.  
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Röd Super-lördag        
3 december 

Birka-Vasa 
Tid : 12.00 - 14.00 

Plats : Odenplan 

Info om evenemang : Röd 
Lördag. Kampanjarbete med 
*hjärta*välfärden. Vi kommer 
att dela ut kampanjflygblad 
samt bjuda på glögg och 
pepparkakor. Vi kommer också 
få besök av Vänstertomten!  

Farsta 
Tid : kl. 11-13 

Plats : Farsta torg 

Info om evenemang : Röd 
Lördag med fika och 
flygbladsutdelning 

Hässelby-Vällingby 
Tid : kl. 12-13 

Plats : Vällingby torg 

Info om evenemang: Kom och 
möt Jens Holm, 
riksdagsledamot och 
Vänsterpartiets miljö- och 
klimatpolitiska talesperson.  

Liljeholmen-Hägersten 
Tid : kl. 12 

Plats : Liljeholmstorget 

Info om evenemang: Vi 
kampanjar för en välfärd där 
vårdbolagen inte kan välja bort 
de sjukaste paienterna, för en 
välfärd där privata skolor inte 
kan ge högre betyg för att 
locka till sig elever, för en 
välfärd som inte är riggad för 
riskkapitalbolagen.



Vi fick ingen inbjudan till Walk for Freedom och som jag 
uppfattat det fanns inga andra politiska partier representerade 
heller. Det kan ju bero på att arrangörerna inte önskade det. Det 
finns dock inga tvivel om var vi står i frågan om kampen mot 
trafficking.

Vi arrangerar olika saker, ofta genom utskotten. Nu senast var vi 
medarrangörer till den stora antirasistiska manifestationen på 
Sergels torg i november. Vi avgör från fall till fall om det är 
lämpligt att delta i olika arr och grundförutsättningen är att det 
ska vara tillsammans med andra politiska partier eller 
organisationer som står oss nära. Och så klart att det gäller något 
vi kan ställa oss bakom. 

Vi får ibland inbjudningar med väldigt kort varsel eller där det 
finns otydligheter i vilka som arrangerar och då kan vi tacka nej. I 
det nämnda fallet hade vi med all säkerhet tackat nej om vi blivit 
tillfrågade, då en av arrangörsorganisationerna var en 
frikyrkoförsamling (Hillsong) med uttalat motstånd mot 
homosexualitet och abort och det är inte en organisation som vi 
kan samarbeta med. 

Barbro Sörman, ordförande Vänsterpartiet 
Storstockholm 

Låsta positioner  
Jag har träffat dem i olika sammanhang, i valrörelsen vid 
valstugan, på biblioteket och på caféerna i Högdalens centrum, 
ett gäng gubbar som gillar att träffas och samtala om allt mellan 
himmel och jord, men där några är uttalat invandringsfientliga. De 
vet vem jag är, har gått på mig och gärna velat höra mina 
synpunkter. Till slut föreslog jag att vi skulle starta en studiecirkel 
som behandlade aktuella frågor som jämlikhet, flyktingar, rasism, 
klimat och miljö mm, vilket gillades och vi fick lokal i kyrkan, som 
såg detta som ett gudabenådat erbjudande, eftersom de ansåg att 
några av gubbarna med sina åsikter utgjort ett störande inslag på 
deras kyrkcaféer.

Det tänkande som jag mötte hos dem som tydligast lutade åt SD-
ståndpunkter kan sammanfattas i fyra punkter:

1 Invandrarna, inte minst muslimerna, är den avgörande orsaken 
till allt elände. Ett samhälle kan inte fungera om det inte är 
homogent.

2 Medierna mörkar och det finns i debatten ett stort tomrum, 
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Julfest 

Arrangör: V Liljeholmen-
Hägersten 

Datum: söndag 4 december   

Tid: kl 14 

Plats: brf Korsriddarens lokal 
Hägerstensvägen 165 bv 
ingång från gatan  (närmsta T-
banestation Örnsberg)- 

Info om evenemang: Knytkalas 
och gemenskap. 

Halvtid för  
majoriteten 

 Hur har löftena kunnat hållas? 
Vad har uträttats med 
välfärden i skola, bostäder och 
äldreomsorg, med trafik, klimat 
och miljö, med kultur och 
jämställdhet och med att 
motverka segregationen? 

Vad gäller fram till valet 2018? 
Vilka är utmaningarna och vad 
mer kommer att kunna 
uträttas? 

En kritisk utfrågning av de 
styrande partierna i 
Stockholms stadshus. 

Mirjä Räihä, S 

Ingegerd Akselsson Le 
Duaron, Mp 

Clara Lindblom, V 

Anna Rantala Bonnier, Fi 

Datum: tisdag 6 december  

Tid: kl 18 

Plats: ABF-huset,Sveavägen 41 

Arrangör: Gemensam Välfärd



eftersom kritiska synpunkter på invandringen är omöjliga att 
framföra i PK-medier. Den som gör det straffas, mister jobbet. De 
är uppenbart informerade, men inte från samma medier som vi tar 
del av. De lever i sin egen bubbla.

3 Den stora orättvisan är den diskriminering som drabbar oss 
svenskar, t ex fattiga pensionärer, samtidigt som invandrare får allt 
serverat. Denna orättvisa är de verkligen övertygade om.

4 I sin övertygelse stärks de här personerna framför allt av vad de 
anser vara orsakat av invandrarna, som gruppvåldtäkter, 
bilbränningar, stenkastning på blåljuspersonal och det allmänna 
tillståndet i segregerade förorter. Vad dessa förorter visar är att vi 
inte kan leva tillsammans.

Cirkeln har varit jobbig och inte fungerat som jag velat på grund 
av för låsta positioner. Jag har förstås inte omvänt någon. Det var 
inte heller syftet. Men jag tror att mitt initiativ väckt respekt och 
jag kommer att fortsätta att samtala med gubbarna när jag möter 
dem i Centrum. Jag är övertygad att samtal skapar relationer och 
alltid är bättre än stenhård konfrontation och byggande av murar.

Per Sundgren, V Vantör 

Den fornnordiska dyngrännan 
Eftersom SD på sina kommundagar har antagit en motion 
om att mota utländska ord i grind, ter det sig inte orimligt 
att partiet nu kommer att byta namn, för att slippa det 
utländska efterledet -demokraterna (av grek. demokrati´av 
folkvälde, första belägg i svenskan 1614).

Då jag varken är medlem eller sympatisör, skulle det givetvis 
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Gemensamt 
medlemsmöte  

Dag och datum : Tisdag 6 
december 2016 

Tid : Kl. 19.00 - 21.00 

Plats : Nya Rågsveds Folkets 
Hus, lokal "Rågsvedssalen" 

Info om evenemang : 
Gemensamt medlemsmöte 
med partiföreningarna i 
Enskede, Årsta och Vantör - 
samt våra (V)-ledamöter i E/Å/
V:s Stadsdelsnämnd, Lars 
Sterneby och Sonja Wallbom. 
Ämne: Ömsesidigt 
informationsutbyte för en stark 
politik. 

(ev) Kontaktperson/personer 
för evenemang :  Lena 
Rydblom, ordf i V-Vantör 

Arrangör :  Vänsterpartiet 
Vantör (i samarbete med V-
Enskede och V-Årsta) 

Flygblad ♥ Välfärd 

Dag och datum : Måndagen 
den 12 december 

Tid : Klockan 7 till 8 

Plats : Blackebergs t-
banestation 

Info om evenemang : Vi delar 
ut flygbladet Hjärtavälfärd 

(ev) Kontaktperson/personer 
för evenemang : Bengt-Olof 
Lindbergh 073 856 44 48 

Arrangör : Vänsterpartiet 
Bromma 



aldrig falla mig in att ha synpunkter på namnvalet i den 
fortsatta processen. Jag vill bara helt anspråkslöst påpeka att 
såväl gödselstack (av fornsv. gödsl resp stakker) som 
dyngränna (av fornsv. dyngia resp ränna, det senare dock 
troligen inlånat från lågty renne) har en gedigen svensk 
proveniens.

Ett sådant namnbyte skulle dessutom ha fördelen av att ge 
en tydlig bild av vad vi fjärmar oss från, respektive närmar 
oss, i ett avståndstagande från utländskt inflytande till 
förmån för det ursvenska. Kanske kan det också ge en mer 
rättvisande illustration av partisympatisörernas 
argumentationsteknik.

Fredrik Mandelin, V Västra Södermalm 

Röda Röster nr 21 30 november 2016

Luciaaktion 

På luciamorgon delar vi ut 
flygblad och möjligtvis 
saftglögg och pepparkakor 
samtidigt som andra 
söderortsföreningar i en 
samordnad aktion. Mer 
detaljer kommer, men du får 
gärna kontakta Niklas 
Vanhainen på 073-263 88 61 
eller maila liljeholmen-
hagersten@vansterpartiet.se 

Datum: Tisdag 13 december 

Tid: 07:00 - 08:00 

Plats: Liljeholmen, möjligtvis 
även Telefonplan alt. 
Aspudden om tillräckligt 
många anmäler sig.  

Arrangör: Söderortsvänstern 

Kurs för nya 
medlemmar 

Den 3-4 december arrangerar 
vi Kurs för nya medlemmar. 
Där får nya medlemmar, eller 
de som varit med ett tag, 
tillfälle att fylla på sina 
kunskaper. Båda tillfällena är 
på Kafé Marx. Vi kan också 
hjälpa till att arrangera kortare 
varianter av kursen runt om i 
distriktet. Sprid gärna till era 
nya medlemmar och hör av er 
till 
storstockholm@vansterpartiet.
se för hjälp med att arrangera 
en lokal variant.

DEADLINE FÖR NÄSTA NUMMER ÄR 10 DECEMBER


