
Replik på ”Farorna med 
krona-för-krona-politiken” 
RR nr 33 
Johan Hedberg pekar i en insändare på farorna som finns i valet 
2018, dels för att arbetarrörelsen ska sakna politik mot 
arbetslösheten och därmed förlora mot borgerliga löften, dels 
för att SD ska föreslå en expansiv finanspolitik à la Trump, och 
på så sätt vinna framgångar bland arbetarväljare.

Jag håller med om att bägge dessa risker finns och bör tas på 
allvar. Det jag inte håller med om är att motionen 
”Totalrenovera Sverige” erbjuder någon framgångsrik väg att 
möta dessa risker.

Att Vänsterpartiet skulle sakna politik för att möta 
arbetslösheten är felaktigt. Vi följer heller inte ”dagens krona-
för-krona-politik”. Det är uppenbart att arbetslösheten i 
grunden inte kan mötas med arbetsmarknadspolitik, utan med 
investeringar. Dessa investeringar kan finansieras på olika sätt. I 
ett läge med stora budgetunderskott är det vår uppfattning att 
mycket av dessa investeringar kan göras direkt över 

Röda Röster nr 34 21 december 2017

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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statsbudgeten. Vi behöver även ta in mer genom skatter från dem 
med högst inkomster. Detta har viktiga kortsiktiga 
fördelningspolitiska grunder samtidigt som det bidrar till 
ytterligare utrymme för välfärdstjänster och investeringar.

Vänsterpartiet har drivit denna politik i egna budgetmotioner, 
och under de senaste åren också i budgetförhandlingar med 
regeringen. Vi har medverkat till att betydande satsningar har 
gjorts. Men vi är, som vi alltid har påpekat, långt ifrån nöjda och 
tillbakalutade, utan arbetar för större satsningar, både på 
välfärdstjänster och på fysiska investeringar i bostäder och 
infrastruktur.

Vänsterpartiet tycker vidare att staten ska kunna lånefinansiera 
nödvändiga investeringar. Vi har fört fram förslag på att staten ska 
kunna ha en investeringsbudget som kompletterar 
”driftsbudgeten”. Vi har vidare föreslagit en statlig grön 
investeringsbank med minst 100 miljarder kronor i kapital.

Vänsterpartiet har inte gått till val på och kommer inte att gå till 
val på ”samma åtstramande finanspolitik som borgarna”. 
Vänsterpartiet har inte heller ställt sig på motsatt sida från LO 
när det gäller behovet av investeringar – av olika slag – för att 
fortsätta pressa tillbaka arbetslösheten. Jag har själv deltagit i 
framläggningen av LO:s kongressrapport och framhållit den som 
ett mycket viktigt bidrag till den ekonomiskpolitiska debatten i 
Sverige. Att den S-ledda regeringen har varit så njugg till 
kongressrapporten är ett problem som vi bör fortsätta att 
uppmärksamma exempelvis LO-medlemmar om.

Motionsförfattarna gör stor sak av att Vänsterpartiet har ställt sig 
bakom en överenskommelse om ett förnyat finanspolitiskt 
ramverk. Denna innebar en kompromiss i rätt riktning från 
dagens situation. En rörelse som kunde ske efter lång tids tjat och 
press från bland annat Vänsterpartiets håll.

Vi bör fortsätta påverka utformningen av faktiskt finanspolitik 
och på så sätt utmana dagens ekonomiskpolitiska dogmer. 
Framgång där kräver mobilisering av stöd för en offensiv och 
massiv satsning på välfärd och investeringar.

Ali Esbati, Tf ekonomiskpolitisk talesperson (V) 
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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



En sammansvärjning ledd av 
genier? 
Tanken verkar ha uppkommit nästan samtidigt i både Sverige och 
USA. Året var 1971 och högern fann utvecklingen i respektive 
samhälle djupt bekymmersam.

I USA hade företagsjuristen Lewis Powell skrivit ett PM till USA:s 
handelskammares utbildningskommitté som märkligt mycket 
liknade en promemoria av Sture Eskilsson, informationschef hos 
Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF.

Båda oroade sig över att vänstern dominerade samhällsdebatten, gav 
ut De Viktiga Debattböckerna, organiserade seminarier och släppte 
debattartiklarna... och hade vad som idag kallas 
Problemformuleringsprivilegiet. Kårhus ockuperades, det fanns 
pigga, radikala och progressiva publikationer som Folket i Bild och 
Pockettidningen R som skrev avslöjande om missförhållanden i stat 
och näringsliv. Privatiseringar var närmast otänkbara. Den stackare 
som kommit dragandes med förslag om att överlåta delar av 
välfärdssektorn hade troligen blivit utskrattad.

Detta var något som Powell och Eskilsson, var och en på sitt håll, var 
beslutna att ändra på. Båda föreslog samma lösning: näringslivet 
borde satsa sina resurser på att vända den allmänna opinionen. Sture 
Eskilsson föreslog i sitt PM att SAF skulle inleda motangrepp i 
slaget om tidsandan på två fronter. Dels skulle man producera och 
cirkulera ”utbildningsmaterial” i skolorna, dels skulle man bearbeta 
den ”fina” samhällsdebatten. Vänstern hade på den tiden en stor 
uppsättning debattörer, skriftställare och filosofer. Näringslivet 
behövde skaffa sig sina egna.
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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 31 
januari. Deadline är 20 januari.  

Samtliga fotografier är tagna 
av Johan Norlin.  

Av skribenterna är två kvinnor 
och fyra män. 



Detta skulle bli något annat än en reklamkampanj eller en 
valrörelse. Det här var inte tänkt att brinna av några veckor eller 
månader. Det här var ett projekt som skulle rulla på under 
decennier. De första kampanjerna drogs igång, ”Satsa på dig själv” 
och ”Sätt fart på Sverige”. Där kom protester mot planerna på 
löntagarfonder och lovprisande av den privata företagsamheten.

En del inledande kampanjer var taffliga. Gradvis blev de allt bättre.

Verksamheten lyftes 1978 ut ur SAF-borgen och över till en 
självständig tankesmedja. Den tog över namnet från ett obskyrt 
litet bokförlag vid namn Timbro. Förebilderna var de konservativa 
tankesmedjor som börjat arbeta i USA. Framför allt American 
Enterprise Institute och The Heritage Foundation. Då, liksom nu, 
förekom ett nära utbyte mellan Timbro och dess motsvarigheter i 
USA med studiebesök, praktikperioder och anställningar i 
Washington för att lära de senaste metoderna.

Den nya typen av tankesmedjor vinnlägger sig ofta om en 
”vetenskaplig” framtoning. Medarbetarna har titlar som liknar 
universitetsforskare. Rapporterna de lämnar ifrån sig mimar 
vetenskapliga avhandlingar, men är i själva verket rena partsinlagor.

Timbro tog enligt Sture Eskilsson på sig ytterligare en uppgift. Att 
stödja olika konservativa talanger för att de inte skulle behöva 
vända sina yrkeskarriärer bort från politiken av försörjningsmässiga 
skäl. Bengt Westerberg och Carl Bildt fick då och då ett hjälpande 
handtag med sina karriärer. Det kunde handla om en större 
beställning till ett företag som drevs av adepten eller en hjälpande 
hand att ge ut en debattbok. Saker som såg bra ut i hans CV. Den 
fd Timbromedarbetaren Mats Svegfors blev chefredaktör för 
Svenska Dagbladet och sedan chef för Sveriges Television. Filippa 
Reinfeldt var knuten till Timbro ett tag, likaså PJ Anders Linder, 
Lisa Bjurwald, Dick Erixon, Gunnar Hökmark och Mauricio Rojas.

Ingen kan förneka att Timbro lyckades med nästan allt de föresatt 
sig. Så vad skall man tro? Är Timbro en allsmäktig sammansvärjning 
ledd av genier?

Det gäller att inte rusa iväg här. Sture Eskilsson och hans 
medarbetare verkade stundtals uppträda som Mästerdetektiven 
Blomkvist under Timbros uppbyggnadsfas, med konspirativa möten 
i öde hotell och liknande. De var heller inga spektakulära snillen. I 
sin självbiografi framstår Sture Eskilsson själv som en rätt ordinär, 
svensk förbundstjänsteman.

Det demokratiska systemet bygger på att olika grupper kämpar för 
sina intressen. Det kan gälla lantbrukare, villaägare, jägare, 
metallarbetare, hemsjukvårdare, djurskyddsföreningar och många, 
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Månadens citat 

Regeringen öppnar återigen för 
ett förslag om höjd pensionsålder 
redan före valet nästa år.  

”Jag förstår inte varför det ska 
vara så svårt att begripa att det 
enda sättet att få ett 
pensionssystem som behandlar 
människor lika är att se till att 
alla är i arbete och att de – när 
de väl är där – har en 
arbetsmiljö som inte sliter ut 
deras kroppar så att de orkar 
arbeta till dess det är dags att 
gå i pension. Det är på tiden att 
vi får ett pensionssystem som 
är värdesäkrat vad gäller rätten 
till en värdig ålderdom.” 

//Ulla Hoffman i Flamman 171201 

”Våra medlemmar har beslutat 
att vårt förbund skall verka för 
sänkt pensionsålder. Detta är 
egentligen den enda anledning 
förbundet behöver för att vara 
kritiska till förslaget som den så 
kallade pensionsgruppen har 
lagt fram i dag.” 

Transports ordförande Tommy 
Wreeth i Arbetet 171220 

'Majoriteten av svenskarna 
säger nej till förslaget om höjd 
pensionsålder, enligt en 
Sifoundersökning beställd av 
Svenska Dagbladet.  Totalt 56 
procent tycker att förslaget är 
"mycket" eller "ganska dåligt", 
visar undersökningen – och 
kvinnor är de mest kritiska.' 

//Expressen 171220 

https://www.svd.se/svenskarna-sager-nej-till-hojd-pensionsalder
https://www.svd.se/svenskarna-sager-nej-till-hojd-pensionsalder


många fler. Svenskt näringsliv har samma rätt som alla andra att 
verka för sina intressen.

Å andra sidan kämpar näringslivet med mycket kraftfullare vapen 
än andra. År 2003 organiserades Timbro om så att tankesmedjan  
numera drivs av stiftelsen Fritt Näringsliv som enligt egen uppgift 
har en grundplåt på över 300 miljoner. 

Klas Sandberg, V Enskede 

Kärnvapen blir heta igen 
Kan det bli så att vår generation hinner se ett totalt förbud mot 
att producera, använda och utveckla kärnvapen? Kan det vara så 
att vi hinner bevittna hur synen på kärnvapen förändras som 
synen på landminor gjorde? De gick från att betraktas som 
nödvändiga i krig till att betraktas som så totalt omoraliska och 
omänskliga att de kom att förbjudas. 

I så fall kommer vi att tacka årets Nobels Fredspristagare, ICAN 
för det. Ok, inte bara ICAN eftersom det kommer att krävas ett 
stort engagemang i hela världen för att det ska lyckas, men en stor 
del av det jobbet gör ICAN redan nu. De har hållit ställningarna 
även när kärnvapen inte längre tycktes vara ett så hett ämne att 
tala om efter det kalla kriget.

ICAN står för International Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons och är en koalition av 468 icke-statliga organisationer 
(NGOs) från 101 länder som bildades i april 2007.

Under det kalla kriget hade debatten om kärnvapen topprioritet 
och medborgare över hela världen engagerade sig för nedrustning. 
På 70-talet växte en stor rörelse som kallades Nuclear Freeze 
Movement, som syftade till att få både USA och Sovjetunionen 
att stoppa produktionen, utvecklingen och användningen av 
kärnvapen. Det var gräsrötterna, akademiker, religiösa samfund, 
kvinnoorganisationer, ungdomar… fredsaktivister. Rörelsen blev 
långlivad. På 80-talet nådde de kulmen och var då en så väl 
förberedd rörelse att de kunde erbjuda en motpol till president 
Reagans krigiska retorik om kärnvapen och dessutom och en bra 
politisk plattform för Demokraternas anti-kärnvapen politik 
1984.

När kalla kriget tog slut tystnade dock debatten och 
mobiliseringen mot kärnvapen. Det nya hotet blev istället löst 
definierade ”terrorister” utan nationell hemvist och fredsaktivister 
fick en annan slags utmaning när migranter och framför allt 
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Flashmob 

I och med avslutandet av 
kampanjen för nolltaxa i 
kollektivtrafiken planeras en 
flashmob. 
Program: 
16.30 träff på Kafé Marx, 
kungsgatan 84 
17.00 Gemensam aktion på 
Centralstationen. 
 DATUM: 8 januari  
 TID: 16.30  
 PLATS: Centralstationen  
 ANMÄLAN: Vill du vara 

med? 
kontakta tove.pehrsson@vanst
erpartiet.se eller dyk bara upp. 

Nominera till 
utskotten 

På distriktsstyrelsemötet 16 
oktober beslutades 
att fyllnadsvälja till utskott. Vill 
du eller någon du känner vara 
aktiva i ett utskott?  
De utskott som behöver fler 
kamrater är: 
 • Fackliga utskott 
 • Studieutskottet  
 • Antirasistiska utskottet 
Skicka 
din nominering till storstockhol
m@vansterpartiet.se. 
Ange namn, förening, 
kontaktuppgifter 
och motivering när 
du nominerar dig själv eller 
någon annan. 
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muslimer blev stigmatiserade i den nya retoriken.

I bakgrunden har dock vissa organisationer fortsatt att utveckla 
sina argument mot kärnvapen i en föränderlig värld. Ett argument 
var att terrorister (den nya fienden) inte hade en nation och kunde 
därför, i fall de fick tag i kärnvapen, använda dem utan att bry sig 
om en motattack. För vart skulle svaret på en aggression skickas?

Sedan kom ICAN 2007 med sitt viktigaste argument: kärnvapen 
är omoraliska och omänskliga. Det räcker som argument för att 
de ska förbjudas. ICAN drog lärdom av en tidigare framgångsrik 
kampanj mot ett annat vapen: landminor, där fredsrörelsen 
lyckades få till en konvention om förbud mot landminor, 
Ottawakonventionen. Synen på landminor som omoraliska var 
viktigt för att få till förbudet.

ICANs lobbyarbete har sakta men säkert gett frukt. Den 7 juli 
kom den färdiga texten av en konvention som kallas 
Kärnvapenförbudskonventionen. Sverige deltog i förhandlingen 
av den. Det är ett förbud mot att utveckla, testa, producera, 
designa, överlåta, äga, förvara, använda eller hota med att använda 
kärnvapen eller låta ett annat land ha kärnvapen i det egna 
territoriet.

Det är detta monumentala arbete som har gett dem Nobels 
Fredspris. Motiveringen löd: ”för deras arbete att uppmärksamma 
de katastrofala humanitära följderna av all användning av 
kärnvapen” och “banbrytande jobb för att få till en 
förbudskonvention mot dessa vapen”.

Konventionen har nu undertecknats av en del länder men det 
behövs att minst 50 länder både signerar och ratificerar 
konventionen för att den ska träda i kraft. Sverige röstade för 
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Utbildningsnämnd i 
Stockholms stad 

Vi söker en ledamot i 
utbildningsnämnden fram till 
valet.  
Det som ligger under 
Utbildningsnämnden är 
 grundskola, gymnasium och 
viss mån förskolorna. Utöver 
intresse och kunskaper kring 
utbildningsfrågor bör du vara 
beredd att även delta i 
Stockholmsvänsterns möten 
på kvällar och ev. på helger. 
Arbetet kräver att man kan 
avsätta tid för inläsning av 
handlingar samt möten samt 
studiebesök etc. 
Grundkrav för nominering är 
att vara boende i Stockholm 
stad och vara medlem. Intresse 
för utbildningsfrågorna och vår 
politik är önskvärt. Alla 
medlemmar har 
nomineringsrätt. Till 
nomineringen behöver vi en 
presentation av nominerade 
personer samt så kompletta 
uppgifter som möjligt enligt 
följande:  
 • Namn och titel 
 • Adress 
 • Telefon (även mobil) 
 • E-postadress 
 • Fullständigt 
personnummer  

Sista nomineringsdag är den 
15 januari 2018. 
Nomineringarna ska skickas till 
naile.aras@stockholm.se För 
frågor om uppdraget kontakta 
Susanna Brolin 076 1229 159 
susanna.brolin@stockholm.se 
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konventionen i FN, men har ännu inte signerat. Utrikesministern 
Margot Wallström har tillsatt en kommission som kommer att se 
över vilka effekter det skulle ha för Sverige och Sveriges 
samarbete med andra aktörer, att signera och ratificera den.

Vänsterpartiet tror inte på militarisering. På det internationella 
planet vill vi se dialog och militäralliansernas upplösning. Vi vill se 
ett förbud mot alla former av massförstörelsevapen och därför bör 
vi noga bevaka vad kommissionen kommer fram till angående 
kärnvapenförbudet. Vi måste uppmana regeringen att signera och 
ratificera konventionen. Det är angeläget att stödja årets Nobels 
Fredspristagare i denna kamp och få vår egen regering att snabbt 
bli ett av de 50 länder som behövs för att konventionen ska börja 
gälla. Vi bör mobilisera kring de moraliska aspekterna av 
kärnvapen, peka på ICANs arbete eftersom de har visat att ett 
förbud visst är möjligt samt peka på de humanitära 
konsekvenserna kärnvapen kan ha. Under valet 2018 bör partiet 
högljutt uttala sitt stöd för kärnvapenförbudskonventionen.

 Joanna Castro, V Liljeholmen-Hägersten 

Replik på ”Jordbruksverket 
sänker djurskyddet – vad gör 
politikerna?” RR nr 33 
Jag instämmer fullt ut i Åsa Hagelstedts kritik av 
Jordbruksverkets försämrade regler för grisuppfödning. Med de 
nya reglerna kommer nyfödda griskultingar tidigare att kunna 
separeras från suggan. Detta öppnar upp för en ännu mer intensiv 
djuruppfödning, så långt ifrån på djurens villkor man kan komma. 
Att en SMP-regering kan acceptera dessa försämringar är minst 
sagt upprörande.

Men jag kan inte hålla med Hagelstedt om att vi i Vänsterpartiet 
har varit tysta i frågan. Vi har lyft frågan flera gånger med 
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, både som s k skriftlig fråga 
och i interpellationsdebatt i riksdagen. Jag arrangerade också, i 
egenskap av ordförande för Riksdagens djurskyddsforum, ett 
partiöverskridande möte i höstas i riksdagen med fokus på just 
dessa försämringar. Dessvärre har vi inte lyckats stoppa de nya 
reglerna, men jag har gott hopp om att de blir kortlivade och att 
Jordbruksverket får dra tillbaka dessa. De stora protesterna från 
vetenskapen, organisationer (som Djurskyddet och Djurens Rätt) 
och politiker talar för detta.

Hagelstedt nämner också förslaget till ny djurskyddslag, en lag vi 
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Stockholm business 
region AB i 
Stockholm stad 

Vi söker en suppleant till 
Stockholm Business Region 
AB. 
Stockholm Business Region AB 
har uppdrag att underlätta för 
företag etablera sig/växa/
rekrytera för verksamhet i 
staden med omnejd. Styrelsen 
samlas 4-6 gånger om året. 
Grundkrav för nominering är 
att vara boende i Stockholm 
stad och vara medlem. Intresse 
för vår politik är önskvärt. Alla 
medlemmar har 
nomineringsrätt. Enligt 
Vänsterpartiets stadga skall 
kvinnor vara representerade i 
valda organ och på 
förtroendeposter men minst 
50 procent om inte synnerliga 
skäl förhindrar detta. Eftersom 
vi har förnärvarande en manlig 
ledamot i styrelsen föredrar vi 
nominering av kvinnor. 
Till nomineringen behöver vi 
en presentation av 
nominerade personer samt så 
kompletta uppgifter som 
möjligt enligt följande: 
 • Namn och titel 
 • Adress 
 • Telefon (även mobil) 
 • E-postadress 
 • Fullständigt personnr.  
Sista nomineringsdag är den 
15 januari 2018. 
Nomineringarna ska skickas till 
naile.aras@stockholm.se För 
frågor om uppdraget kontakta 
Rolf Brattström 
rolfallanbrattstrom@gmail.com 
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har väntat på i flera år. Jag har också hört att det förslag som 
kommer att läggas fram kommer vara allt annat än bra. Det blir 
isåfall ett sorgligt exempel på ännu en fråga där 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet väljer kortsiktiga 
produktionsintressen före omsorg och hållbarhet. Desto viktigare 
att vi i Vänsterpartiet tar ton och agerar djurens röst – de som 
inte kan tala för sig själva. Jag kan försäkra Hagelstedt och alla 
andra läsare att det är exakt vad vi kommer att göra.

Jens Holm (V), riksdagsledamot, Enskede 

Om inte vi – vem? 
NY BOK AV  JENS HOLM

Jens Holms nyutkomna bok Om inte vi – vem? är givetvis en 
”måste-bok” för alla miljöengagerade, men har den även någonting 
att säga oss andra, som kanske rent förnuftsmässigt inser hur 
viktig klimatfrågan är, men där engagemanget inte nått riktigt in i 
själ och hjärta ännu?

Jens skriver i sitt förord att han, ända sedan han blev politiker på 
heltid 2006, har saknat en bok på svenska som ramar in 
klimatfrågan från vänster, och som är så konkret att den kan 
användas i det dagliga arbetet. Och precis en sådan bok har han 
nu lyckats skriva!

Praktiska exempel ur livet; av resor han gjort, människor han mött 
och sina barns tankeväckande frågor, varvas med mängder av 
matnyttig fakta. Pedagogiskt och lättfattligt redogör han för 
komplexa problem, förklarar abstrakta begrepp, liksom 
innebörden av avtal och fördrag. Ett och annat diagram bidrar till 
att tydliggöra innehållet.

Han skriver uppskattande om miljökämpar ifrån alla politikska 
läger, kombinerat med kängor åt dem som förtjänar det. Han 
ifrågasätter politiken som är oförenlig med miljömålen, men alltid 
med de socialistiska glasögonen på!

De flesta av lösningarna på klimatförändringen hänger ju nära 
samman med en allmän politik för ökad rättvisa. 
Klimatförändringen är en klass- och genusfråga. Rika människor 
belastar vår natur mer än fattiga, män mer än kvinnor. Men det 
finns också en koppling på så vis att det är de fattiga som drabbas 
värst, skriver han.

Jens liknar EU vid en villaägarförening med sina krav på 
likformighet. Han har i många år tyckt att tiden kan vara mogen 
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Abdipriset 

Abdirahim Hassans 
minnesfond är inrättad av 
Vänsterpartiet, Ung Vänster, 
Vänsterpartiet Storstockholm 
och Ung Vänster 
Storstockholm. Syftet är att i 
Abdirahim Hassans anda 
stödja dels organisering av 
gräsrotsarbete i Sverige, dels 
internationellt 
solidaritetsarbete, som syftar 
till att främja demokrati, 
jämställdhet, mänskliga 
rättigheter och social rättvisa. 
Beslutet att upprätta 
minnesfonden har fattats i 
samråd med familjen. 
Pengarna som samlas in 
kommer att gå till verksamhet i 
Abdis anda. Prissumman är 
20.000 kronor. 
Abdirahim Hassan eller Abdi, 
som han kallades, var 
målmedveten och ville lära sig 
mer om organisering för att ta 
med sig de kunskaperna till 
Somalia i syfte att organisera 
vänstern och 
fackföreningsrörelsen där. Alla 
som lärde känna Abdi i Sverige 
- och det var många - såg 
honom som en oerhört 
drivande gräsrot för vanliga 
människors rätt och värdighet i 
Sverige. 

Tidigare pristagare har varit 
Streetgäris (2014), Förenade 
Förorter (2015) och 
Tillsammanskapet (2016) 

 DATUM: 17 januari 
 TID: 18.00 (fika från 17.30) 
 PLATS: Folkets Husby, 

Edvard Edvard Griegsgången 
16Kungsgatan 84 
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för Vänsterpartiet att lämna utträdeskravet, men beskriver 
samtidigt svårigheterna med att driva miljöpolitik inom unionen, 
och de grundläggande förändringar som skulle behöva göras!

Han berättar hur mycket världens stater skulle spara ifall alla gick 
över till vegansk kost, men stora summor skulle också sparas bara 
på att följa de kostråd som satts upp av nationella myndigheter 
och internationella organ, som alla innebär olika varianter av 
minskad köttkonsumtion.

De små stegen i vardagen ska inte underskattas, och vi inspireras 
av varandra. Det kan handla om allt från att börja cykla till jobbet 
till att lägga solceller på taket!

Vid sidan av de stora politiska besluten, kombinerat med de små 
stegens omställning, behöver vi en konkret vision som är 
tillräckligt aptitlig för att människor ska känna sig lockade av den.

Jag skulle gärna läsa fler böcker av Jens Holm, exempelvis en där 
han berättar mer om sina många resor i andra länder, och de 
erfarenheter av klimathot och miljöarbete som han gjort under 
dem!

Om inte vi – vem? avslutas med en omställningsplan för vänstern. I 
tio punkter redogör Jens för vad vi behöver göra. Blir du nyfiken? 
Beställ boken och läs!

Om inte vi – vem? Nu i handeln

Maria Nehro, V Kungsholmen 
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Cafékväll 

 Öppet möte om kommande 
beslut om Naturreservat i 
Rågsveds friområde, vårt 
förslag om Rågsveds allé - 
torsdag 18 januari kl 18:30 — 
21:00 

Plats: Nya Rågsveds Folkets 
Hus, Rågsveds torg 11, 1 tr.  

Arrangör:Vänsterpartiet Vantör 

Var med och 
arrangera tidernas 
största 1 maj 

Vi söker nu efter medlemmar 
som vill vara med och planera 
1 maj-firandet 2018. Vill du 
eller någon du känner vara 
med i planeringsgruppen? 
Anmäl intresse och nominera 
andra senast 20 januari 
till storstockholm@vansterparti
et.se. Har du tips och idéer på 
hur vi gör 1 maj större och 
bättre, hör av dig till samma 
adress med tips!  

V Liljeholmen-
Hägersten 

Medlemsmöte torsdag 
2018-01-25  18:30 
Midsommargården. 

Preliminärt tema: antirasism 
"Black Coffee 

Arrangör: Vänsterpartiet 
Liljeholmen-Hägersten 

Röd lördag 

Röd Lördag lördag 27/1 
12.00-13.00 i Skärholmen.  
årsmöte 13.00-15.00.  

Arrangör: V Skärholmen
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Är det arbetarpartier som 
administrerar detta? 
Jag blir lite orolig inför vintern när jag ser hur förortens gator 
sköts denna höst. Det verkar fattas kunskap om lövhantering. Får 
löven ligga kvar hela november blir det en enda gröt av alltihop. 
Har den rödgröna majoriteten i Stockholm fortfarande avtal med 
entreprenörer som inte vet hur man gör? Då måste vi hitta nya.

Inför vintern ställer jag samma fråga. Men nu är det inte fråga om 
äcklig lövsmet, nu gäller det livet. Trafiken skördar 250 dödsoffer 
per år på riksnivå. Isiga trottoarer det femdubbla! En ispuckeldag 
kan det ligga 200 svårt skadade på Stockholms trottoarer. Inte en 
notis i Aftonbladet. Skelettfraktur räknas som svår skada! Ring 
handkirurgen på SöS och fråga hur det går. Och det är faktiskt 
inte bara vi gamlingar som drabbas. 

Rusta omedelbart upp sandlådorna, tredubbla antalet och förse 
dem med skopor så lovar jag att vi sysslolösa (nåja) gamlingar ska 
sanda där det behövs. Då kan ni ge alla värdelösa entreprenörer 
kicken och spara stora belopp i kommunkassan.

Nyliberalismen inte bara avskaffar välfärden i långa stycken, den 
lägger också ner det som den sa att den skulle värna, nämligen 
nattväktarstaten, alltså den mest grundläggande servicen. Är det 
arbetarpartier som administrerar detta?

Hakon Malmborg, V Bromma 

Berättelserna får mitt hår att 
resa sig - intervju med Amal 
Yazigi 
Kan du berätta lite om dig själv? 

Jag heter Amal och kommer från Syrien. Jag är 70 år gammal och 
har två söner. Jag är medlem i Vänsterpartiet och aktivist i olika 
sammanhang.

Varför har du valt att gå på den här manifestationen till 
stöd för den gruppvåldtagna kvinnan i Fittja? 

Först och främst för att jag är kvinna och mår illa när jag hör om 
saker som drabbar tjejer. Det har hänt att 60-70-åringar har blivit 
våldtagna och det gör mig förbannad. Jag vill stötta alla tjejer som 
hamnar i sådana situationer. Även killar kan bli utsatta för 
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Utmaningarna för 
äldreomsorgen

Sverige har i en internationell 
jämförelse en god 
äldreomsorg. Men brister finns. 
Antalet platser i särskilt 
boende har minskat drastiskt 
trots stora behov. Fler 
personer erhåller hemtjänst. 
De är sjukare och kräver mer 
omsorg men flexibilitet, 
kontinuitet och tid brister. 
Anhöriga står för allt mer 
insatser. Personalens 
arbetsvillkor är pressade och 
hårt styrda. Lönerna är låga 
och många orkar eller vill inte 
arbeta fram till pensionen. – 
Hur ska bristerna åtgärdas? 
Vilka utmaningar står 
äldreomsorgen inför? Samtal 
mellan 

Marta 
Szebehely, 

äldreforskare och professor i 
socialt arbete vid Stockholms 
universitet 

Torun 
Boucher, ordförande 

i äldrenämnden i Stockholm 
stad 

Onsdag den 31 januari 2018 kl 
18.00 i ABF-huset Sveavägen 
41 
 Arrangörer: Nätverket för 
Gemensam Välfärd och ABF 
Stockholm



våldtäkt. Jag är feminist, men inte manshatare. 

Vad tycker du att Vänsterpartiet kan göra i den här 
frågan? 

Jag tycker att vi måste ta frågan mer på allvar. Även om vi inte gör 
det till en valfråga måste vi ställa krav på regeringen. Hårdare 
straff brukar inte leda till färre brott. Se till att polisen tar sitt 
jobb på allvar så att fler blir dömda och inte frikända pga dåliga 
utredningar är viktigare. Vänsterpartiet jobbar hårt mot 
hedersförtryck, men vi kan ändå göra mer. 

Tror du att en samtyckeslagstiftning skulle förändra 
någonting? 

Jag vet inte, för när en man och en kvinna är ensamma är det svårt 
att bevisa vad som sagts. Jag hoppas att en lagändring hjälper, vi 
får se. 

Vad tycker du att vi män ska göra? 

Ni män måste göra er hörda, ni måste möta MeToo på ett positivt 
sätt. Skriv insändare och debattartiklar till stöd för MeToo. Det 
finns även en grupp som heter AllaVi där kvinnor berättar vad de 
blir utsatta för. Berättelserna får mitt hår att resa sig, jag kan inte 
tro att det begås sådana grymheter till och med mot små barn. 

Ni män kan organisera er och gå hand i hand med MeToo-
rörelsen. Ni kan använda sociala medier  och gå på 
demonstrationer. Det är viktigt att män visar sin avsky för vad 
kvinnor utsätts för. 
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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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Påverkar det något om vi män pratar med varandra om de 
här frågorna? 

Ni måste prata med varandra! Ni måste göra någonting 
tillsammans för att visa att ni inte accepterar det som händer. Ni 
kan visa ert stöd för tjejerna som blir utsatta, ni kan protestera 
när våldtäktsmän frias. Både män och kvinnor är en del av 
samhället, vi jobbar tillsammans i Vänsterpartiet och i olika 
föreningar. Varför skulle vi inte fortsätta med det?

Intervju av Johan Norlin, V Liljeholmen-Hägersten 

   Jultomtar i detaljhandeln: Klas Sandberg, V Enskede
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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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