
Vad anser vi om EUs sociala 
pelare? 
Den 3 oktober 2017 röstade EU parlamentet igenom en 
”europeisk pelare för sociala rättigheter”, röstsiffrorna för ja blev 
480 mot 130 nejröster. Av de svenska partierna röstade S, MP, L, 
V =9 röster för ja. M, C,  KD, SD=8 röster röstade nej. Enligt M 
ska EU inte behandla sociala frågor. LO, TCO och SACO 
välkomnade resultatet medan Svenskt Näringsliv avvisade det.

Den 18 november 2016 yttrade sig styrelsen i Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) över EU-kommissionens 
initiativ till en europeisk pelare för sociala rättigheter. SKL 
välkomnade detta initiativ och skriver bland annat ”ett starkt 
deltagande från kommuner, landsting och regioner, liksom av 
arbetsmarknadens parter på nationell nivå, i både framtagande 
och genomförande av en europeisk pelare för sociala rättigheter 
är därför nödvändigt för att pelaren ska få reell effekt”.  
Däremot reserverade sig Vänsterpartiet i ett särskilt yttrande: 

”Vänsterpartiet avfärdar initiativet till en så kallad europeisk 
pelare för sociala rättigheter. Vänsterpartiet delar förvisso 
bedömningen att frågor som jämställdhet och folkhälsa behöver 
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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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få större politiskt genomslag, men ser inte att det ska ske genom 
reglering på EU-nivå. Risken är överhängande att en 
harmonisering av exempelvis lagstiftning på det socialpolitiska 
området skulle innebära en sänkt ambitionsnivå på detta område i 
Sverige. Det skulle också kunna innebära inskränkningar i det 
lokala självstyret för svenska kommuner och landsting.”

Den sociala pelaren innehåller 20 principer, bland annat:

• Löner som garanterar anständig levnadsstandard

• Hälsosamma, säkra och ändamålsenliga arbetsplatser

• Skäliga pensioner

• Minimiinkomst

• Rätt till skälig arbetslöshetskassa 

 Min bedömning är att denna ”europeiska sociala pelare” 
innehåller långtgående rättigheter och förslag inom dessa 20 olika 
principer jämfört med situationen i dagens Sverige. Vi ska inte slå 
oss för bröstet och tro att vi är bäst på allt inom EU.

Malin Björk, Vänsterpartiets representant i EU parlamentet, säger 
i en ETC- intervju 2017-05-10 bland annat ”Vi är positiva till allt 
som handlar om att stärka arbetstagares rättigheter och öka social 
trygghet…//..En princip för Vänsterpartiet är ju att det ska finnas 
väldigt bra skäl innan vi ger mer makt till Bryssel men på detta 
område finns redan EU-lagstiftning.” Här gör Malin i Bryssel en 
annan bedömning än Vänsterpartiets representanter i SKL.

På partiets EU-sida ställs frågan ”Vill Vänsterpartiet att Sverige 
ska gå ur EU”? Svar: ”Vänsterpartiet arbetar med det långsiktiga 
målet att Sverige bör lämna EU”. Vi har nu varit medlem i EU i 
snart 25 år. Hur långt sträcker sig egentligen det långsiktiga målet? 
Det blir svårare att lämna unionen ju längre tiden går. Är vår linje 
att tävla med SD om vilka som är mest EU-negativa? Är våra 
argument att lämna desamma nu som för 25 år sedan.? 

Jag anser att vi istället ska stanna kvar i unionen där vi kan föra 
kampen mot social dumpning, osund konkurrens och ekonomisk 
brottslighet samt för en global miljöpolitik och en välfärd för alla. 
Vi ska vara med där besluten fattas och påverka dem. Vi måste 
stödja de progressiva krafterna inom EU.

Bengt Sundell, V Liljeholmen - Hägersten 
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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



Replik på Vad anser vi om 
EUs sociala pelare? 
Vi måste stödja de progressiva krafterna i EU” skriver Bengt Sundell 
i sitt inlägg. Jag håller inte bara med. Jag vill också understryka att vi 
redan är en del de progressiva krafterna i EU där vi tar den 
feministiska kampen, kampen för en human flyktingpolitik och för 
social rättvisa.

Det är sant att Vänsterpartiet har det långsiktiga målet att gå ur EU, 
men om du också citerar meningarna som följer därefter på vår egen 
EU-hemsida, så står det: ”Det innebär dock inte att vi struntar i vad 
som händer i EU idag. Så länge vi är medlemmar kommer vi att 
arbeta inom EU för våra politiska målsättningar: demokrati, 
jämlikhet och solidaritet. Ett rättvist och ekologiskt hållbart 
samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och 
samverkan. Vi vill samverka med andra progressiva krafter i EU för 
att demokratisera och vrida unionens politik åt vänster. Vi 
motverkar EU:s utveckling i federalistisk riktning och arbetar för att 
föra tillbaka makt till medlemsländerna.”

I mitt dagliga arbete i EU-parlamentet lägger jag ner mycket tid i 
jämställdhetsutskottets arbete för kvinnors rättigheter och i mitt 
arbete i utskottet för medborgerliga rättigheter fokuserar jag på 
flyktingars och migranters rättigheter. Vi kämpar tillsammans på en 
rad andra områden tillsammans med våra kamrater i den Förenade 
vänstergruppen (GUE/NGL) och ibland kan vi i allians med 
socialdemokraterna, de gröna och progressiva liberaler vinna 
politiska segrar i ett annars högerdominerat parlament.

Den sociala pelaren innehåller flera bra rekommendationer och 
principer som för en gång skull motsätter sig den 
marknadshegemoniska dominansen i EU. Därför har Vänsterpartiet 
i riksdagen och jag som Vänsterpartiets EU-parlamentariker ställt 
oss bakom den.

Däremot har vi varit mycket tydliga med att inte vill att EU ska 
besluta på dessa områden. Varje land ska själv ansvara för sin social- 
och arbetsmarknadspolitik. Ibland har vi ställt oss bakom att EU ska 
kunna lägga fast vissa grundläggande rättigheter och minimikrav, ett 
golv, som alla ska uppnå, men absolut inte ett tak. Detta har styrt 
vårt agerande vad gäller till exempel för tillgänglighetslagstiftning 
eller anti-diskrimineringslagstiftning.

Inom ramen för sociala pelaren finns dock bara ett enda lagförslag 
och det är i själva verket en omarbetning av redan existerande EU-
föräldraledighetslagstiftning. I de fall där det redan finns EU-
lagstiftning är vår ambition att se till att den förbättras om möjlighet 
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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 att 
publicera artiklar som 
innehåller personangrepp. 

Skicka din debattext till 
redaktionen på 
roda.roster@vansterpartiet.se 
(ca 3000 tecken inklusive 
blanksteg). Redaktionen tar 
gärna emot utkast att utveckla 
tillsammans med skribenten. 

Nästa nummer utkommer 20 
december. Deadline är 15 
december.  

Fotografiet till ”Vad anser vi om 
EUs sociala pelare?” är tagnes 
av Maria Nehro. Illustrationen 
till ”Högerns hyckleri” är gjord 
av Pija Johanson. Fotografiet 
till ”En nationalistisk 
kulturpolitik” är taget av Johan 
Norlin. Illustrationen till ”Replik 
på Att arbeta är att leva RR nr 
32” är gjord av Johan Norlin. 
Rättigheterna till Fotografiet till 
”Unga, rastlösa och radikala” 
tillhör Marilyn. Fotografiet till 
”Vänsterpartiet Älvsjö-
Hägersten” är taget av Marlene 
Karlén.  

Av skribenterna är fyra kvinnor 
och sex män. 



ges. Det bedömer vi från fall till fall.

Jag vill också vara tydlig med att den sociala pelaren, trots en del 
starka deklarationer och principer, tyvärr inte utmanar de systemfel 
som finns i EU. De är fastlagda i fördragen som är EU:s grundlag. 
Där går den fria rörligheten och den fria marknaden före alla slags 
sociala hänsyn och även miljöhänsyn.

Sammanfattningsvis är Vänsterpartiet redan med och bidrar och 
fajtas där besluten fattas, också vad gäller EU-politiken. Vi gör det 
samtidigt som vi inser och lyfter EU-systemets begränsningar och 
skador. De gånger vi lyckas få igenom någon form av förbättring är 
det alltid i samarbete med utomparlamentariska krafter och 
mobilisering från olika fackliga och/eller folkliga rörelser.

Malin Björk (V), EU-parlamentariker 

Högerns hyckleri 
Högern tycker om att anklaga vänstern för dubbelmoral. Men det 
är poänglöst. Varför det? Därför att ett förslag som inte stämmer 
med det bestående är svårt att leva efter. Vänstermänniskan 
kommer alltid att misslyckas med att leva som hon lär. Det ingår i 
definitionen av vänster. Poänglöst alltså. Vad är högern således ute 
efter? Svar: att dra förslag om ett bättre samhälle i smutsen. Det är 
högerns syfte med anklagelsen om vänsterns dubbelmoral.

Det är lätt att vara höger. Varför det? Därför att det är lätt att lära 
som man lever. Motsatsen är svårare. Om alla lärde som de levde 
förändrades inte samhället. Högerns vision alltså.

Kritiken mot vänsterns dubbelmoral individualiserar det som inte 
ska individualiseras: samhällets reformering, som angår många.

Erik Rune, V Kungsholmen 
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Månadens citat 

'Det sitter 450 000 människor 
fast i Libyen, enligt UNHCR, 
utan boende, pengar och 
arbete. De befinner sig i ett 
mellanland där de varken kan 
ta sig vidare till Europa eller 
hem till sina hemländer. 
Smugglarna måste tjäna 
pengar på andra sätt nu och det 
gör de genom slavhandel.' 

https://www.etc.se/inrikes/tio-
svenska-stader-i-protest-mot-
libysk-slavhandel 

'Ilskan borde också riktas mot 
EU som gör avtal som gynnar 
skurkregimer, för att hålla 
flyktingarna borta. Som faller 
för rasistisk populism. Och vår 
egen regering som också är 
medansvariga när lagliga vägar 
för flyktingar att ta sig till 
Europa försvinner.' 

http://www.politism.se/
mohammed-ali/slavhandel-i-
libyen-maste-vacka-ilskan/ 

'Poängen med att externalisera 
gränserna är att den mest 
våldsamma politiken begås av 
andra, icke-européer, och 
europeiska ledare kan framstå 
som de civiliserade, mänskliga 
rättighetssälskande liberaler – 
eller till och med 
socialdemokrater – de tror sig 
vara. Men faktum är att våldet 
som begås mot framförallt 
svarta människor i Libyen i 
dag är EU:s våld.' 

https://feministisktperspektiv.se/
2017/11/27/slavhandeln-i-
libyen-ar-resultatet-av-eus-
granspolitik/ 
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En nationalistisk kulturpolitik 
Nu har oppositionspartierna i Stadshuset presenterar sina 
budgetar för 2018.

Det är generellt en bedrövlig läsning med stora skattesänkningar, 
utförsäljningar, privatiseringar och nedläggning av alla reformer 
som syftar till lokaldemokrati, medborgarinflytande, integration 
och minskade klyftor i vår stad.

Detta gäller även gäller kulturpolitiken. Centerpartiet framträder 
som det mest nyliberala partiet och utmärker sig genom att vilja 
privatisera alla bibliotek och ta bort 1 % -regeln om konstnärlig 
gestaltning som handlar om konsten i den offentliga miljön. 
Liksom Moderaterna lanserar de också en kulturpeng, vilket 
enbart skulle gynna de redan kulturvana och omöjliggöra 
existensen för många kulturproducenter. Kristdemokraterna skär 
bort 100 miljoner kr ur budgeten och vill liksom de övriga 
återinföra entréavgifter på museerna, höja avgiften i kulturskolan 
och sänka bidraget till Kulturhuset/Stadsteatern.

Den ideologiska debatten kring kulturen tas dock främst av 
Sverigedemokraterna. De inser sprängkraften i kulturen och vill 
styra om den för att stärka sina politiska syften. De har en mycket 
totalitär kultursyn som innebär att man påtvingar 
kulturinstitutioner och mottagare av kulturstöd ett nationalistiskt 
och reaktionärt innehåll.

SD slår fast att ”samtidskonsten tilltalar ofta i begränsad 
utsträckning medborgarna” och den ska därför vara 
självförsörjande. Nej, det är kulturarvet som håller samman 
medborgarna och är vår ”nationsstruktur” och som ska stödjas. 
Man vill även inrätta ett språkmuseum, ett centrum för kunskap 
om det svenska språket och dess betydelse för assimilering.

Stockholms bibliotek ska enligt SD ändra inköpsreglerna så att 
man ska kunna efterfråga vilken litterär utgåva som helst ”oavsett 
karaktär eller innehåll” - detta förstås med anledning av de senaste 
årens debatt om inköp. Man föreskriver också att det ska 
förekomma nationella symboler i biblioteksmiljön och ”skyltar och 
andra liknande anvisningar bör ej anges på annat språk än svenska”. På 
nationell nivå har för övrigt SD motionerat om att man för att få 
låna på bibliotek ska vara svensk medborgare. Även skolorna 
åläggs att införa nationella symboler som tavlor, kungaporträtt 
och flaggstänger.

Kulturstödet ska omfördelas från ”föreningar med fokus på 
utländsk kultur” till föreningar som sprider och bejakar svensk 
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Valberedningens 
förslag till 
kommunfullmäktige
lista för Stockholms 
stad 

 1. Clara Lindblom, Västra 
Södermalm 

2. Rikard Warlenius, 
Liljeholmen-Hägersten 

3. Torun Boucher, Västra 
Södermalm 

4. Alexandra Mattsson 
Åkersten, Farsta 

5. Sebastian Wiklund, 
Skärholmen  

6. Tina Kratz, Hammarby-
Skarpnäck 

7. Tobias Johansson, Vita 
Bergen 

8. Lorena Delgado Varas, 
Skärholmen 

9. Robert Mjörnberg, 
Kommunalvänstern/Vantör 

10.  Sara Stenudd, Älvsjö-
Hägersten 

11.  Rashid Mohammed, 
Tensta-Rinkeby-Spånga 

12. Maria Ljuslin, Liljeholmen-
Hägersten 

13. Arvand Mirsafan, 
Skärholmen 

13. Rose-Marie Rooth, Bromma 

15. Lars Bäck, Farsta 

16. Jessica Nilsson, 
Hammarby-Skarpnäck 

17. Rodrigo Arce, Hammarby-
Skarpnäck 



kultur. På Stockholms stadsteater ska huvudsakligen spelas 
svenska pjäser. I Vällingby och Skärholmen ska man sätta upp 
föreställningar som belyser svensk kultur och svenska värderingar. 
Konstnärer och kulturskapare avfärdas som några som får bidrag 
från skattebetalarna för att utöva sin hobby. Bidrag kan dock 
ibland ges till dem som har uppenbar talang och ”som kommer 
den breda allmänheten till godo”.

Detta kan avfärdas som stolligheter, men bör nog tas på större 
allvar. Utvecklingen i Ungern och Polen förskräcker.  SD brukar 
särskilt framhålla Ungern som förebild på kulturområdet. Inget 
annat svenskt parti har ju anslutit sig till dessa idéer men det är 
mer än tänkbart att SD kommer att får ett större inflytande i 
framtiden, eventuellt som stödparti till en borgerlig koalition eller 
som vågmästare. Då kommer de att kräva inflytande i 
kulturpolitiken som ligger högt på deras dagordning och tyvärr 
inte anses så viktig av något annat parti.

Ann Mari Engel, Ledamot (V) i kulturnämnden, 
Stockholms stad 

Farorna med krona-för-
krona-politiken 
Nu är motionen ”Totalrenovera Sverige” inlämnad inför 
kongressen. Bakom står - helt eller i väsentliga delar - sex 
partidistrikt, tio partiföreningar samt 39 enskilda kamrater. 
Tillsammans yrkar vi nu alla på att V ska ställa sig på samma sida 
som LO i den ekonomiska politiken och ta fram förslag till ett 
offentligt investeringsprogram för arbete och trygghet åt alla, för 
full sysselsättning och kraftigt utbyggd välfärd, för en 

Röda Röster nr 33 30 november 2017

18. Cicci Herrström, Vantör 

19.  Hassan Jama, Vantör 

20.  Maria Mustonen, 
Hammarby-Skarpnäck 

21. Gerardo Berrios, 
Sekovänstern/Farsta 

22. Marlene Karlén, Älvsjö-
Hägersten 

23. Jonas Santesson, Älvsjö-
Hägersten 

24. Alva Katsoulis, Västra 
Södermalm 

25. Jackie Nylander, Västra 
Södermalm 

26. Anna Sehlin, Västra 
Södermalm 

27. Ahmed Nour Sharaf Abdi, 
Tensta-Rinkeby-Spånga 

28. Inger Björk, Hammarby-
Skarpnäck 

29. Henric Axell, Lärarvänstern/
Liljeholmen-Hägersten 

30. Ann-Marie Strömberg, 
Liljeholmen-Hägersten 

31. Thomas Ehrnström, Västra 
Södermalm 

32. Zofa Laine, Vita Bergen  

33. Babak Ghorani, Hässelby-
Vällingby 

34. Veronica Stiernborg, Kista 

35. Johan Norlin, Liljeholmen-
Hägersten 

36. Marja Hillerström, Vita 
Bergen 

37. Jan Rödin, Vantör  



totalrenovering av Sverige.

Men jag vill inte ägna dessa rader åt att ytterligare presentera våra 
förslag. Jag vill istället tala om de strategiska faror som lurar inför 
valet om vi i V fortsätter med dagens krona-för-krona-politik, 
med överskottsmål för statsbudgeten och krav på begränsningar 
av statsskulden. Vilka faror som finns med att inte bifalla 
motionen. Det är framförallt två jag tänker på.

1. Faran att borgarna vinner val på igen på ”jobben”. Om vi står 
utan förslag när det gäller arbetslösheten, då kan borgarna, som 
Reinfeldt 2006, få gehör för sina (usla) förslag (sänkta löner, 
uppluckrad arbetsrätt). Arbetarrörelsen väldigt sårbar utan en 
politik mot massarbetslösheten.

2. Faran att SD för fram förslag om lånefinansierade investeringar 
(”fosterländska” sådana) i stället för oss. Då står vi plötsligt på 
samma sida som borgarna mot LO och SD. Just nu står SD för en 
ännu mer åtstramande finanspolitik än vi. Men det kan ändras och 
hänger nog mycket på deras ekonomisk-politiska talesman Oscar 
Sjöstedt, som har högerliberal profil. SD dyker i opinionen just 
nu. Om det går sämre än förväntat för SD i valet kanske Sjöstedt 
åker ut, och sedan kan SD istället anamma Trumps retorik när det 
gäller investeringar, med tal om upprustningar av vägar m m. 
Kanske låter detta långsökt idag, men vem hade väntat sig att en 
grandios och medelmåttig kapitalist som Trump skulle få stora 
delar av arbetarklassen med sig. Det otänkbara kan snabbt bli det 
oundvikliga.

Frågan är alltså vilket alternativ som är det mest riskabla för vårt 
parti? Är det att ta fram en politik som kan ge arbete och 
trygghet åt alla genom offensiva offentliga investeringar? Eller är 
det att gå till val på samma åtstramande finanspolitik som 
borgarna, en finanspolitik som står i direkt motsättning till den 
LO förordar och som är väsentligt strängare än vad EU kräver?

Johan Hedberg, V Hässelby-Vällingby 

Replik på ”Att arbeta är att 
leva” RR nr 32 
Johan Norlin skriver glädjande och korrekt i Röda Röster nr 32 
för i år att ”Att arbeta mindre är att leva mer.”

Precis. Och det visste Karl Marx också. Begränsningen av 
arbetstiden såg Marx som en grundbult i människans frigörelse. 

Röda Röster nr 33 30 november 2017

Valkonferens 2 och 3 
december 

Den 2 december fastställer vi 
listor till Riksdags- och 
landstingsvalet. Den 3 
december ska listan till 
Stockholm stads 
kommunfullmäktige antas. 
Ombudsfördelning och 
praktisk info hittar ni i kallelsen 
här: Kallelse till valkonferensen 
2 och 3 december 2017 

Antirasistisk 
vänsterargumentation 

Snart är valåret här och det är 
kanske viktigare än någonsin 
att slipa på den antirasistiska 
argumentationen. 
Vänsterpartiet Storstockholms 
antirasistiska utskott arrangerar 
en kurskväll på temat. Kursen 
handlar om hur vi bemöter 
Sverigedemokraternas retorik 
och argumenterar med väljare 
som sympatiserar med 
dem. Huvudsyftet med vår 
strategi är att göra 
Sverigedemokraterna 
irrelevanta och få den politiska 
debatten att handla om vår 
frågor och perspektiv. I kursen, 
som också innehåller praktiska 
moment, får man lära sig hur 
man använder berättelser, 
dilemman och värderingar för 
att förändra 
människors politiska 
ställningstaganden.Barbro 
Sörman från Vänsterskolan 
håller i kvällen. 

 DATUM: 4 december 
 TID: kl. 18.00-20.30 (fika från 

17.45) 
 PLATS: Kafé Marx, 
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Även om den arbetstid och de vedervärdiga arbetsförhållanden 
han undersökte var den brittiska industrins på 1800-talet med 
sina 10, 12 och i realiteten 15 till 18 timmars arbetsdag, är tesen 
lika giltig idag. De nya fabriksarbetarna i tredje världen lever inte 
långt från de brittiska 1800-talets arbetstider för motsvarande 
grupper. För oss som delvis lever på de mervärde dom producerar 
och därför under bättre materiella villkor, har arbetstiden 
formellt, men i många fall inte reellt, begränsats till 8 timmar. Det 
häpnadsväckande är att den fortfarande inte är kortare än för 
etthundra år sedan.

Som Marx påpekade är 8 timmars arbetsdag ingenting av Gud 
givet utan i likhet med de flesta andra förhållanden vi lever under, 
en produkt av klasskamp. Vill vi förverkliga den minskning av 
normalarbetstiden till 6 timmar med bibehållen lön som borde 
varit en realitet för länge sedan, måste vi alltså fortsätta slåss. Och 
i den kampen inte ett ögonblick tro på argumenten att vi inte har 
råd med en sån reform. Kapitalets första del är full med citat från 
brittiska fabriksägare om varför det skulle vara en katastrof att 
sänka arbetstiden till 10 timmar! Argument som är slående lika 
högerns idag mot en arbetstidsförkortning.

I den kampen kan det vara bra att komma ihåg ett par saker som 
Marx så genialt visade för i år exakt 150 år sedan då första delen av 
Kapitalet kom ut. Den kapitalistiska produktionsprocessen är 
tvingande. Inte bara för de arbetssäljare som formellt är fria men 
som i praktiken ändå måste underkasta sig lönearbete, utan även 
för kapitalisten, produktionsmedels- och kapitalägaren. Han eller 
hon måste tvångsmässigt oavbrutet förbättra avkastningen på 
kapital under ständigt mer produktiva produktionsförhållanden 
för att inte dö under konkurrensen från andra producerande 
kapitalister.

Röda Röster nr 33 30 november 2017

Jonas Sjöstedt på 
Stockholms 
universitet 

Välkomna att lyssna till Jonas 
Sjöstedt om hur vi blir en ännu 
starkare vänster så vi kan 
fortsätta att göra Sverige mer 
jämlikt.  

 DATUM: 5 december. (OBS – 
nytt datum!) 

 TID: kl. 12.15. 

 PLATS: Hörsal D7 i Södra 
huset. 

 FACEBOOKEVENEMANG 

Ny i Vänsterpartiet? 

Välkommen till den populära 
introduktions-kvällen “Nachos 
för nya”, den här gången med 
Karin Rågsjö, riksdagsledamot 
och socialpolitisk talesperson. 
Vi pratar politik, organisation 
och äter nachos. 

 DATUM: 6 december 
 TID: kl. 18.00 
 PLATS: Kafé Marx, 

Kungsgatan 84 
 FACEBOOKEVENEMANG
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Det betyder att kapitalismen bara kan verka under ständigt högre 
produktivitet, det är ett livsvillkor. Utan högre produktivitet både 
för varu- och tjänsteproduktion, ingen kapitalism (gäller inte åt 
andra hållet!).

Så länge den kapitalistiska produktionsprocessens sammanbrott 
inte ligger om hörnet (och det gör den inte) kommer vi alltså att 
fortsätta leva med produktivitetshöjningar. Kapitalet använder de 
mest effektiva produktionsmedlen under varje historisk epok. När 
man inte längre har tillgång till de fossila bränslena för att förmera 
sitt kapital, kommer man därför att använda (övergå) till andra 
produktionsmedel som ger samma eller högre avkastning, inte 
minska produktionen eller produktiviteten. Det kan man inte. 
Den som gör det dör.

Frågan blir alltså inte hur vi minskar produktionen (och därmed 
konsumtionen). Frågan blir istället hur vi får kontroll över de 
enorma resurser kapitalismen som produktionssystem skapar, 
både de som redan finns och de som fortsatt ökad produktivitet 
kommer att skapa.

Vi behöver få kontroll över dom. För att få stopp på kapitalets 
förstörelse över den yttre miljön, ett direkt överlevnadshot, och 
för att kunna använda de resurser vi har för steg på vägen mot 
frigörelse. Ett av de kraftfullaste stegen i den processen är just 
arbetstidsförkortning. Det är också därför detta borde vara den 
absolut mest profilerade frågan i Vänsterpartiets valrörelse 2018.

Och Johan Norlin, arbetsköparna förlorar inte på en 
arbetstidsförkortning, det säger dom bara. Kapitalet i Sverige har 
idag lika god avkastning på sina investeringar som före 
arbetstidsförkortningen till 8 timmar, som före införandet av en, 
två, tre, fyra och fem veckors semester – en betydande 
arbetstidsförkortning - och före den reallöneökning till 
folkflertalet efter andra världskriget som skapade den välfärd som 
nu håller på att holkas ur.

Samma sak kommer att hända när 6-timmarsdagen är införd. 
Kapitalisten har inget val. Han eller hon kommer tvångsmässigt 
att anpassa sig till denna nya situation med fortsatt profit genom 
produktivitetsförbättringar och på andra sätt.

Stefan Sjölander, V Farsta 

Röda Röster nr 33 30 november 2017

Röd lördag - Birka 
Vasa 

Dag och datum : Lördag 9 
december 

Tid : 11.30 - 14.00 

Plats : Sigtunagatan 11 

Info om evenemang : Röd 
Lördag. Kampanj - Slutstation 
nolltaxa! Vi träffas först på 
lokalen på Sigtunagatan 11 
klockan 11:30 för att diskutera 
igenom materialet, stärka oss 
med varma drycker. Sen delar 
vi upp oss på olika 
knutpunkter med mycket folk i 
rörelse och pratar politik och 
bjuder på glögg. 

 Kontaktperson för evenemang 
: Niklas Lindgren, 
niklas.pcbh@gmail.com 

Arrangör : V Birka Vasa 

Mingla med 
kandidaterna 

Nästa år är det val och det 
lovar att bli politiskt hett. 2-3 
december fastställer en 
valkonferens i Stockholm 
Vänsterpartiets listor till 
riksdagen, landstinget och 
kommunen. Tensta-Rinkeby-
Spånga vill bjuda in till en träff 
med 
Vänsterpartiets kandidater i 
Tensta konsthall. 

 DATUM: 9 december 
 TID: Vegomat från 17.15. 
 PLATS:Tensta 

konsthall, Taxingegränd 10 
 ANMÄLAN: gärna 

till rashid.mohamed@yahoo.se
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Rör inte mitt kallskafferi! 
Bostadsbolag sätter kallskafferier ur funktion utan att 
hyresgästerna får veta det i förväg, och sänker köksstandarden. 
Det strider också mot de miljöåtgärder som hyresvärdar måste ta 
hänsyn till. Detta har kommit till min kännedom då jag som 
delegationsordförande under flera år förhandlat med 
Stockholmshem, och av mina aktiva vänner har jag fått reda på 
att de andra bolagen och en del privatvärdar gör likadant. Det 
har bl.a. skett i Solberga och Rinkeby. Det är en trend och ett 
okynne!

Under minst åtta av årets månader kan du förvara färska 
livsmedel i ditt kallskafferi. Kallskafferiet är den mest 
miljövänliga utrustningen i ditt kök. Det är rymligt, tyst, drar 
ingen energi och du kan reglera kylan med ventilen. Större delen 
av våra bostäder har kallskafferier i köken, som med åren 
kompletterades med t ex en mindre kyl/frys. Då höjdes både 
hyran och elräkningen för hyresgästen. Kyl och frys är nämligen 
den mest elslukande utrustningen, eftersom den är igång hela 
dygnet, året om.

Enligt hyreslagen ska du tillfrågas om du vill tillåta ändringar i t 
ex köket. Men det bryr sig hyresvärden inte om när det gäller ditt 
kallskafferi. Vid fasadrenovering täpper de igen uteventilen och 
vid köksupprustningar bygger de igen inneventilen, utan att fråga 
om du tillåter det. Plötsligt överraskas du av att din mat är dålig.

Bostadsbolagen skyller ibland på ventilation och ibland på ohyra, 
men inget av det är sant. Kallskafferiet påverkar inte 
ventilationen. Fasadrenoverade hus med tilläggsisolering och 
radonhus fordrar t o m lite mer ventilation för att minska fukt 
och radonstrålning. Därför är den luft som kommer in i köket 
när du öppnar skafferiet bara bra. Ohyra kommer inte in genom 
uteventilen, som alltid har nät, utan med varor du tar in. Att ta 
bort en så viktig funktion i köket som kallskafferiet, betyder att 
det sker på hyresgästens bekostnad genom en standardsänkning.

Bevaka och rädda ditt kallskafferi tillsammans med grannarna!

Inga Allard, V Älvsjö Hägersten 

Röda Röster nr 33 30 november 2017

Röd lördag i 
Bromma 

datum: den 9:e december 

Tid: 12 till cirka 14 

Plats: Brommaplan 

Info om evenemang: Tema är 
nolltaxa i kollektivtrafiken 

Kontaktperson för evenemang: 
Bengt-Olof Lindbergh 079 332 
60 14  

Arrangör: V-Bromma 

Röd lördag i Farsta  

Dag och datum : Lördag 9 
december 

Tid : 12 - 14 

Plats : Farsta torg 

Info om evenemang : Röd 
lördag. Vi har infobord, bjuder 
folk på fika och delar ut 
flygblad på aktuellt tema 

Kontaktpersoner för 
evenemanget : farsta@vanster
partiet.se 

Arrangör: V Farsta 
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Replik på Rör inte mitt 
kallskafferi! 
 Det är ju tyvärr inte alltid som hyresgäster och fastighetsägare 
har samma syn på vad som bör åtgärdas i samband med en 
renovering av en fastighet, så dessvärre händer det att 
exempelvis köksinredningar tas bort mot hyresgästers vilja. Då 
oftast som en följdeffekt av ombyggnader som genomdrivits av 
diverse fastighetsägare med stöd av gällande lagstiftning och 
rättspraxis.

Mig veterligen har det dock aldrig skett något borttagande av 
t.ex. kallskafferier i någon av de allmännyttiga bostadsbolagens 
lägenheter utan att hyresgästerna varit medvetna om det. Det 
skulle självklart ha varit helt oacceptabelt.

Vi i vänsterpartiet har tvärtom i alla år motsatt oss onödiga 
ingrepp och förstörelse av välfungerande funktioner i 
fastigheterna. Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm har 
utöver detta ett ständigt pågående arbete för att ytterligare 
förbättra hyresgästernas inflytande vid ombyggnader i de 
allmännyttiga bostadsbolagens bestånd.

Vi har länge kämpat för varsamma upprustningar av 
fastigheterna och vårt mål är att alla hyresgäster i möjligaste mån 
ska kunna välja den standard de efterfrågar. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att varje fastighet är unik och har sina egna 
förutsättningar, och att det därför aldrig går att generellt säga 
vad som är rätt eller fel när det kommer till att rusta upp ett 
specifikt hus.

Ann-Margarethe Livh, Bostads- och 
demokratiborgarråd (V), Stockholms Stad 

Unga, rastlösa och radikala 
Kafé Marx slog upp portarna 1967 och blev omgående en 
knutpunkt för Stockholms unga,  rastlösa och radikala.

Tidens rörelse kallades ”Den Nya Vänstern” och den började bre 
ut sig. Den mötte ett samhälle där de stora barnkullarna från 
Andra Världskriget började bli vuxna, flytta hemifrån, flyttade 
bort från gårdar, byar och småstäder för att gå på universitet 
medan Sverige urbaniserades i allt snabbare takt. Många sög upp 
Den Nya Vänsterns idéer, diskuterade, demonstrerade och 
radikaliserades.

Röda Röster nr 33 30 november 2017

Cyklopens marknad 

Kom och sälj dina begagnade 
prylar, hantverk, kläder eller 
konst. Eller kom dit för att 
fynda, fika eller bara för att titta 
på huset och människorna. Bra 
stämning-garanti! 

Lördag den 9 december kl 
12.00 – 16.00 på Kulturhuset 
Cyklopen 
Magelungsvägen 170 

Vill du sälja grejer? Maila 
marknad@cyklopen.se, så kan 
vi planera med de bord vi har. 
Pris: 100 kr per bord eller 
väggplats. 

Ni kan även ringa och tala in er 
bordsbeställning på Cyklopens 
automagiska telefonsvarare: 
0700964216 

Musiker, artister eller andra 
som uppträder bjuds på fika, 
kärlek och allt som läggs i 
deras hatt. 

Facklig kamp ur ett 
feministiskt 
perspektiv 

Feministiska utskottet och 
antrasistiska utskottet 
arrangerar ett panelsamtal på 
temat "Facklig kamp ur en 
feministiskt perspektiv". Mer 
info kommer. 
 DATUM: 12 december 
 PLATS: Kafé Marx, 

Kungsgatan 84 
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I det läget får ordföranden för Vänsterns Ungdomsförbund (VUF) 
Anders Carlberg en idé: att skapa en träffpunkt för dessa unga, 
radikala och rastlösa i Vänsterpartiets lokaler på Kungsgatan 84. 
Anders Carlberg hade också en idé om vem som skulle ta hand 
om ruljansen.

●●●

Han hette Berra Olsson och hade vid det laget en växlande bana 
bakom sig. Han hade varit underofficer, arbetat på Atlas Copco, 
hade träffat och gift sig med en pigg studentska från Ohio vid 
namn Marilyn. Flyttade med henne till USA, saxade sig fram med 
studier och jobb. En dag hade han sett en man skjutas utanför  en 
bar mittemot lägenheten de bodde

Till sin Marilyn sa han:

-Nu åker vi hem till Sverige.

Sen flyttade de hem till Sverige, och den Nya Vänstervågen.

På hösten 67 var kontaktade Anders Carlberg Berra och bad 
honom hjälpa till att starta verksamheten. Han blev Berra på Kafé 
Marx. Hans jobb blev att sälja lättöl, kaffe och smörgåsar... och 
hålla ett vakande öga på radikala glin.

Det började i ett litet, triangelformat utrymme till höger om 
trappan från gården. Det blev snart för trångt. Kafé Marx flyttade 
till de större rummen till vänster om trappan som turligt nog 
blivit lediga när tryckeriet som höll till där flyttade. Rummet 
döpes till Leninsalen och försågs med en gigantisk siluettbild av... 
Lenin. Där fanns stencilapparat för att kopiera.

Och som sagt, det var dit man begav sig  om man var ung och 
radikal i Stockholm under sextiotalets slut för att få höra det 
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Röd Dag i Husby 
Centrum.

13 december, kl 13:00-15:00 

Vi kommer bjuda på glögg och 
pepparkakor och ha med oss 
insamlingsbössor till kurderna 
som flyr undan ISIS. 

Arrangör: Vänsterpartiet Kista 

Flygbladsutdelning 
Lucia 

13 december 
Plats anges senare. Kontakta 
oss om du vill va med! 

Arrangör: Vänsterpartiet 
Hammarby-Skarpnäck 

hammarby-
skarpnack@vansterpartiet.se 

Röd Kväll i Akalla By 

15 december, kl 18:00 

Sonja och Ove som ansvarar 
för Akalla By kommer att 
berätta om föreningslivet, hur 
de arbetar med att få in fler 
tjejjer inom idrotten, och vilka 
satsningar de anser skulle 
gynna föreningslivet mest. 

Vi har även vår stora 
Julavslutning den kvällen, där 
vi bjuder på mat och dryck! 
Inbjudan kommer under nästa 
vecka! 

För frågor eller funderingar, 
kontakta 

Veronica Stiernborg 

Tel:070-72 37 072 

Mail:veronica@creativa.se
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senaste om protester mot Vietnamkriget, mot Apartheidregimen i 
Sydafrika eller om studentprotesterna på kontinenten. Varje vecka 
var det nya demonstrationer.

Från Kafé Marx utgick bussarna med demonstranter till Båstad 
för att protestera mot matchen mot Rhodesia. Vid Kafé Marx 
samlades man i maj 68 för att marschera iväg till Kårhuset 
(numera Stockholms Handelshögskola). På Kafé Marx föreläste 
radikala och progressiva kändisar som Svarta Pantrarnas Stokely 
Carmichael, Huey Newton och Bobby Seale. Där framträdde Rudi 
Dutschke. De smögs in via brandtrappan till Kungsgatan 84 och 
hälsades med jubel.

Amerikanska desertörer från Vietnamkriget började dyka upp i 
Stockholm. Av dessa hade många inte aning om vart de skulle 
vända sig mer än en lapp med Kafé Marx adress. Det var en tid 
när vänstervindarna blåste över Sverige. Rune Lundkvist kallade 
det för en ”underbar tid för en arbetargrabb som mig” och för 
”mitt universitet”.

Men det skulle inte vara länge till.

●●●

I början av sjuttiotalet sprack de progressiva ungdomarna som 
häckat på Kafé Marx upp i fyra rivaliserande grupper, Marxist 
Leninistiska Kampförbundet (som skaffade egen lokal på 
Drottninggatan), Förbundet Kommunist, KFML och en grupp 
som förblev Vänsterpartiet trogen.

Från partikansliet hördes klagomål om att det kostade att ha 
Berra anställd. Så Berra fick gå. Fika-automaten som ersatte 
honom fick öknamnet Plåt-Berra.

Kafé Marx tynade bort. En epok gick mot sitt slut.

Klas Sandberg, V Enskede 

Vänsterpartiet Älvsjö-
Hägersten 
Hur är läget i er förening?  

Vi har haft ganska mycket aktiviteter i form av medlemsmöten 
och en del utåtriktade aktiviteter, det är kul och har varit 
intressanta föredrag och möten. Dock har vi en liten klick aktiva 
medlemmar som deltar på våra aktiviteter, och sen kämpar vi med 
att få fler att bli aktiva, när vi ringer runt uppger många att de 
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Snack med Sjöstedt 

Nu är det dags för talkshowen 
"Snack med Sjöstedt" att flytta 
in på Bar brooklyn i Hornstull. 
Mer info kommer.  
 DATUM: 18 december 
 PLATS: Bar brooklyn 

Hornstull
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främst vill vara stödmedlemmar eller har väldigt mycket annat och 
inte hinner med. Detta är en utmaning, speciellt nu när vi har 
mindre än ett år kvar till valet och vi måste lyckas få fler 
medlemmar att bli aktiva. Vi kämpar på med gott mod och träget 
arbete, men självfallet ökar våra möjligheter att utföra fler 
aktiviteter om vi lyckas aktivera fler.

Ni har valt att ha delat ordförandeskap i föreningen. Hur 
länge har ni haft det så och hur tycker ni att det har 
fungerat?  

Vi har haft delat ordförandeskap i två, tre år nu. Det fungerar bra 
och då bägge även har heltidsjobb och andra åtaganden inom 
partiet så innebär det att vi kunnat avlasta varandra och backa 
upp varandra och det har inte varit lika tungt för en ensam 
person. Ibland kan det vara lite otydligt med fördelning mellan 
oss, men det har löst sig väl. Det har även tagit en del tjat i början 
för att få andra delar av partiet (distrikt och stadshuskansli) att 
vara med på upplägget med delat ordförandeskap och skicka all 
information till oss bägge. Vi brukar rekommendera detta upplägg 
även till andra när vi får frågor, men det bygger på att det funkar 
för de två som väljs till ordföranden också, så det är nog ingen 
universallösning som alltid är att föredra.

Vänsterpartiet har ytterligare en partiförening som har 
"Hägersten" som sitt geografiska område (Liljeholmen-
Hägersten). Hur fungerar det och var går den geografiska 
gränsen för era föreningarna?  

Åtminstone som vi ser det så har vi idag ett bra och väl 
fungerande samarbete med vår grannförening Liljeholmen-
Hägersten. Vi delar ju även stadsdelsnämnden i två, där de som 
den större av våra föreningar har gruppledarplatsen samt ordinarie 
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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. 
På somrarna brukar vi ha 
musikläger.  

Kontakt Lennart Kjörling, 
0708-927034  
leonardo@leonardo.st
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ledamot och vi har ersättarplatsen. Samarbetet mellan dem 
fungerar väl och vi har (i bägge föreningarna) fått återkopplig och 
information till styrelser och medlemsmöten om vad som händer i 
stadsdelsnämnden. I vårt geografiska område ingår Älvsjö, 
Solberga, Fruängen, Västertorp, Hägerstensåsen, Hökmossen 
samt Telefonplan söder om Mikrofonvägen. Det innebär att 
gränsen mellan våra föreningar går längst Mikrofonvägen och 
fortsätter längst LM Ericssons väg, sen söderut mellan Hägersten/
Västertorp och Axelsberg/Mälarhöjden. Ofta har vi bägge 
medlemsmöten i lokalerna på Midsommargården (som ligger ca 
20 minuter i i deras område) vid Telefonplan så även det har vi 
gemensamt.

 Mattias Enroth, V Birka Vasa

Tolka V-loggan 
Är du eller dina barn sugna på att synas i Röda Röster? Rita din/er 
tolkning av Vänsterpartiets logotyp, fotografera och mejla ditt 
alster till roda.roster@vansterpartiet.se! Röda Röster når ut till ca 
3000 vänsterpartister i Stockholms stad. 

  Bild: Frida Lundin, V Liljeholmen-Hägersten. 
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Engagerade 
medlemmar - hur då? 

Vill din förening få stöd i att 
utveckla medlems-
engagemanget? Bjud in Sofia 
Stenfeldt att hålla en workshop 
med er. I workshopen 
analyserar vi faktorer som ökar 
och minskar engagemang och 
tar fram konkreta idéer för er 
förening. Om ni vill avslutar vi 
med att göra en 
handlingsplan. Sätt av 3 
timmar en kväll eller helg och 
boka in Sofia. Hon nås på 
0725-731112. Lämplig 
gruppstorlek är 5-20 personer. 
Och bjud gärna in några som 
inte är så engagerade i 
nuläget.  

Sofia Stenfeldt har jobbat med 
medlemsengagemang och 
opinionsbildning, både ideellt 
och som anställd, i 
ungdomsorganisationer, 
fackförbund, kulturföreningar 
och Hyresgästföreningen. Hon 
har stor kunskap om 
engagemangets drivkrafter 
och är en skicklig 
processledare. 
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