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Våren är här och 1 maj står för dörren, 
se kalendariet.

Är avhoppen från politiska uppdrag ett 
problem? Debatten går vidare

Stena chockhöjer hyrorna
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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. Däre-
mot behöver ett parti en levande debatt där 
de olika rösterna kan mötas och utvecklas 
tillsammans. En slags demokratisk infra-
struktur 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 intern-
demokratiska struktur finns det många svar 
på. Röda Röster är ett sätt. Att alla medlem-
mar 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 diskus-
sion mellan partiföreningarna. Det kan 
också 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 styrelsele-
damöter i distriktet och föreningarna ska ta 
tillvara på Röda Röster som ett viktigt in-
terndemokratiskt  forum och vara beredda 
på att svara på frågor och synpunkter från 
medlemmarna.

Men allra viktigast är att alla tusentals vanli-
ga medlemmar känner kraften av att mötas i 
diskussionen och utveckla Stockholmsvän-
stern tillsammans.

Redaktionen

Låt tusen röster höras

Ill: Klas Sandberg

Röda Röster är en periodisk debatt-
skrift som ges ut av Vänsterpartiet i Stock-
holms stads representantskap.

Den publiceras enbart digitalt och 
distribueras i första hand via e - post. Signe-
rade artiklar om såväl lokala

som nationella och internationella 
frågor publiceras. Redaktionen kommer dock 

inte att publicera artiklar
som innehåller personangrepp.
Röda Rösters logotyp är skapad av 

Sydney Ankers.
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 maj. 
Deadline är 15 maj.

Av skribenterna är 3 kvinnor och 1 
man.
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Den uppmärksammade skandal-
domen från Solna tingsrätt har 
väckt den ständigt återkomman-

de debatten om nämndemännens vara eller 
inte vara. Som utbildad domare har jag haft 
denna diskussion i yrkessammanhang under 
många år och ofta funderat över nämnde-
männens roll. Min grundinställning är att 
nämndemännen – trots diverse skandaler 
och återkommande bekymmer - fyller en 
viktig funktion.
Deras inflytande är i praktiken litet och så 
kallade nämndemannadomar (när nämn-
demän går emot och vinner omröstningen 
mot rättens ordförande) är få och blir i 
regel ändrade i överrätten. Men deras när-
varo är en folkets insyn i rum där det fattas 
oerhört viktiga beslut. Det sprider en viktig 
kunskap både om viktiga samhällsfrågor, 
förhållanden i ofta utsatta människors liv 
och i hur rättsväsendet fungerar eller inte 
fungerar.

Jag tror dessutom att nämndemännens när-
varo gör att vi domare skärper oss. Förbere-
der oss bättre och noggrannare i vetskap om 
att vi granskas. Det är bra. Insyn och gran-
skande ögon hjälper också till att motverka 

den typen av cynisk intern jargong som lätt 
kan uppstå på arbetsplatser och som vore 
förödande på en domstol.

Nämndemännen väljs idag av kommun- res-
pektive landstingsfullmäktige på förslag av 
politiska partier.
Min erfarenhet är att nämndemän sällan 
agerar partipolitiskt utan anstränger sig i sin 
opartiska roll som nämndemän. Icke desto 
mindre är det naturligtvis inte en ultimat 
lösning att ha nämndemän som riskerar 
att blanda ihop sin roll som politiker med 
den oberoende domarrollen. Våra politiska 
partier är inte heller de massrörelser som 
ger riktigt bra förutsättningar för en bred 
rekrytering som speglar hela vårt samhälle. 
Av dessa skäl kan systemet för hur nämn-
demän utses absolut kritiseras. Jag har 
emellertid svårt att se någon bättre lösning, 
ett lottningssystem bland alla medborgare 
skulle t.ex. innebära helt andra och i mina 
ögon större problem. Det finns också något 
i grunden gott i att just politiskt engagerade 
medborgare får den insyn i rättsväsendet 
och olika samhällsfenomen som nämnde-
mannauppdraget innebär.

Istället för att avskaffa nämndemän eller 
plocka bort partiernas roll borde vi enligt 
min mening utveckla systemet. Dels behövs 
bättre ersättning och mer utbildning och 
dels behöver partierna bli bättre både på att 
stötta sina nämndemän och på att rekrytera 
kompetent och brett. 
Detta senare är en fråga jag gärna skulle se 
att (v) i Storstockholm tog tag i inför nästa 
mandatperiod. Vi behöver i första hand 
fundera på hur vi skulle kunna rekrytera 
mer aktivt både i våra egna led och utanför 
partiet (det finns många sympatisörer/väl-
jare som skulle kunna bli utmärkta engage-
rade nämndemän!). Målsättningen måste 
vara en nämndemannaskara som inte bara 
är kompententa och engagerade utan också 
speglar samhällets bredd vad gäller ålder, 
bakgrund m.m. 

Dessutom borde vi undersöka vilket ytter-
ligare stöd våra nämndemän vill ha och hur 
vi kan bli bättre på att låta deras kunskaper 
och erfarenheter komma partiarbetet till 
godo. Nämndemannauppdraget är ett 
hedersuppdrag och ska så behandlas!

Lina Hjort Warlenius 
V Liljeholmen-Hägersten

Avskaffa inte nämndemännen –  
utveckla systemet istället!

Ill: Klas Sandberg
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Det är ett demokratiskt problem att avhop-
pen är stora från politiker i kommuner och 
landsting. Tyvärr toppar Vänsterpartiet 
statistiken – varför är det framförallt unga 
och kvinnor som lämnar politiken? Att vara 
fritidspolitiker, är många gånger ett tids-
krävande och tungt uppdrag. Det handlar 
inte bara om mängden texter som ska läsas, 
skrivas, förhandlas kring utan även kontakten 
med partiets och kommunens/landstingets 
verksamheter. De flesta har ett arbete, familj 
och annat engagemang. Stödet från eventu-
ella tjänstepersoner finns inte heller alltid att 
tillgå för oss som tillhör ett litet parti. 

I Stockholm stad har vi sett över hur 
vi kan förbättra kvinnors möjligheter att 
vara politiker och behålla sina uppdrag. Det 
handlar om att se över intern arbetsordning; 
att enkelt ta med sina barn om man så vill, 
ha möten via telefon/nätet och söka flexibla 
lösningar för den enskilde parlamentarikern 
om man behöver vara ledig. En del avhopp 
sker i samband med föräldraledighet, sjuk-
dom, händelser i familjen mm och partiet 
måste aktivt måste verka för en lösning så att 
personen kan behålla sitt uppdrag. Kvinnor 
har högre förväntningar på sig själva och rol-
len som politiker, en del väljer därför attsluta 
om de upplever att de ej kan möta dessa 
förväntningar. I Stockholm stad kommer vi 
nästa mandatperiod pröva ett mentorssystem 
för att nya politiker som vill ska kunna få 
individuellt stöd i sitt uppdrag. Både hot och 
våld ökar, debattklimatet hårdnar inte minst 
på sociala medier vilket kan vara en förklaring 
till att vissa slutar. Hur vi behandlar varandra 

på sociala medier internt är också något vi 
behöver tänka kring. Vi behöver lyfta varan-
dra och se det stora engagemanget/tiden våra 
politiker lägger på sitt uppdrag istället för att 
fokusera på fel/brister.

Orsaken till avhopp i politiken är desamma 
i vårt parti. Man har ej tid, man har en tuff 
period, de förändringar man vill se kommer 
inte och de interna bråken. Jag tror därför att 
partiet vinner mycket på att uppmärksamma 
detta som Bengt gör i sin artikel genom att 
systematiskt ta frågan på allvar, för vi behöver 
bra politiker som orkar. Vi behöver

Arbeta för att även politiker kan vara •	
föräldralediga, sjuka, vara borta en tid 
utan att bli av med sitt uppdrag
Erbjuda gott stöd för politiker i form av •	
t ex mentorsprogram, utbildningar osv 
då detta är efterfrågat ...
samt klargöra förväntningarna•	
Vara ett inkluderande parti där det är •	
meningsfullt att engagera sig och lyfta 
varandra
Använd den viktiga erfarenheten föregå-•	
ende politiker har
Arbeta internfeministiskt för att få fler •	
kvinnor att stanna kvar
På distriktsnivå kartlägga varför politi-•	
ker, främst kvinnor, väljer att lämna sina 
uppdrag

Alexandra Mattsson Åkerström, 
V Farsta

Gruppledare (V) Stockholm stad

Replik på ”Är avhoppen 
ett demokratiproblem?” 
RR nr 37 Månadens citat

In Nobel Scandal, a Man Is Accused of Sexual 
Misconduct. A Woman Takes the Fall.
//The New York Times 180412

Lösningen på Svenska Akademiens problem 
ligger till syvende och sist inte hos någon 
annan än ledamöterna själva. I maktkampen 
och, från vissa, fulspelet. För de aderton gäller 
nog samma stridens logik som för alla andra: 
De som stannar kvar vid bordet brukar alltid 
vinna.
//Åsa Lindeborg, Aftonbladet 180410

De anständiga lämnar, kvar blir en samling 
privilegierade dinosaurier. Men deras tid är 
över.
//Karin Rågsjö, FB 180412

En man utsätter en rad kvinnor för sexuella 
övergrepp och grovt maktmissbruk, men 
kvinnan får gå. Enda ljuspunkten idag är alla 
knytblusar en har stött på efter bara en kvart i
kollektivtrafiken.
//Clara Lindblom, FB 180413

Det var helt fantastiskt. Det här hade jag 
aldrig trott faktiskt, att vi skulle fylla hela 
torget och
till och med gränderna ner. Det var verkligen 
helt smockat.
//Nina Rung, knytblusmanifestationen 
180419

Knytblus har aldrig ingått i min garderob. 
Knyter näven istället.
//Marianne Eriksson (fd v-medlem), FB 
180413

Ill: Klas Sandberg

Ill: Pija Johanson
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Rikard Warlenius och jag är överens. Vi är 
överens med Karl Marx om att det är den 
kapitalistiska produktionsprocessen som 
är grunden till den yttre miljöförstörelsen 
och att det är bara genom att avskaffa den 
produktionsprocess vars enda syfte är profit 
och kapitalbildning som det långsiktigt går 
att stoppa miljöförstörelsen. Vi är också 
överens om att miljöförstörelsen går att be-
kämpa också inom ramen för den kapitalis-
tiska produktionsprocess som nu behärskar 
världen. Det är genom politisk kamp och 
civilsamhällets kamp som det nu i delar av 
världen finns den höga medvetenhet om 
miljöproblemen, som skapat grunden för 
exempelvis kapitalets intresse i solceller och 
elektriskt drivna bilar, bland många andra 
framsteg, parallellt med fortsatta globala 
miljöhot.

I kärnfrågan om arbetstidsförkort-
ning leder till minskad miljöbelastning 
strider det Rikard Warlenius skriver så up-
penbart mot historiska fakta att jag är oro-
lig för att jag missat något i resonemanget. 
Warlenius skriver att den s k skaleffekten 
visar att en arbetstidsförkortning minskar 
det totala utbudet av arbetskraft i ekono-
min och att bara en del av detta kompen-
seras genom produktivitetsökning, ”men 
knappast hela minskningen”. Våra totalin-
komster kommer dessutom att minska med 
arbetstidsförkortningen, tror Warlenius 
och ”BNP-utvecklingen kommer därför 

sannolikt att påverkas negativt”. Frånsett 
att andra faktorer än arbetstidsförändringar 
har mycket större effekt på arbetskraftsut-
budet (jmf mobiliseringen av kvinnorna till 
arbetsmarknaden på 1960-talet), så behöver 
vi bara titta på fakta från den 25 procentiga 
arbetstidsförkortning som genomfördes 
i Sverige under 1900-talet, för att se att 
skaleffektsteorin inte alls stämmer.

Långt mer än det teoretiska 
produktionsbortfallet genom arbetstids-
förkortningen kompenserades genom 
produktivitetsökningar under denna 
period. Från införandet av 48 timmars 
veckan som normalarbetstid 1920, fram till 
slutet av 1900-talet har BNP ökat cirka sju 
gånger per person i fasta priser. 1900-ta-
lets arbetstidsförkortningar har alltså inte 
minskat totalproduktionen det minsta, 
alldeles tvärtom. Under samma period har 
dessutom en industriarbetares inkomst 
också ökat sju gånger i fasta priser.

Det är heller inte säkert att en ute-
bliven arbetstidsförkortning, vare sig från 
60 eller 48 timmar i veckan, hade inneburit 
större totalproduktion. I stora delar av den 
så kallade tredje världen arbetar man fort-
farande både 60 och 70 timmar i veckan. 
Att man jobbar så många timmar beror 
på att arbetskraften är billigare än andra 
investeringar i produktionen. Ekonomier 
med många arbetstimmar per person kän-
netecknas i de flesta fall av lägre produkti-

vitet än de med färre, vilket går att se, till 
och med på OECDs lista över den faktiska 
arbetstiden i OECD medlemsländerna och 
hur den samstämmer med BNP per capita. 
Resonemanget bygger dessutom på 1:1 kor-
relation mellan produktionens volym och 
miljöförstörelse. Som går att se från det jag 
och Rikard Warlenius är överens om gäller 
inte detta statiska samband. Miljöförbätt-
ringar åstadkoms stegvis och punktvis ge-
nom politisk kamp och fristående från hur 
mycket den totala produktionen (just då) 
ökar eller minskar. Rikard Warlenius och 
jag är också helt överens om det som Karl 
Marx drev som en av sina kärnfrågor, näm-
ligen fortsatta förkortningar av lönearbets-
tiden som en nödvändighet för ett liv med 
och för ”fria människor”. Med fortsatt ro-
botisering av tjänsteoch varuproduktionen 
och användning av artificiell intelligens, 
finns stora möjligheter till sådana reformer, 
inte bara för en 6-timmarsdag, utan lika väl 
för en 5- eller 4-timmars. Ett förverkligande 
av det förutsätter som vanligt kamp. Det är 
bara genom kamp som lönearbetarna kan 
tillskansa sig vinsterna av dessa fortsatta 
automatiseringar av produktionsproces-
sen, så att de går till just arbetstidsförkort-
ningar med oförändrad offentlig och privat 
standard (inte nödvändigtvis oförändrad 
personlig lön) istället för till ökad profit.

Stefan Sjölander, V Farsta

Slutreplik på 
”Arbetstidsförkortning 
minskar inte 
miljöbelastningen”  
RR nr 36/37

Ill: Frida Lundin
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Vi mår illa i Bredäng över den behandling vi 
får angående deredan planerade stambytena 
som nu ska ske senhösten 2019. Det är Stena 
fastigheter som ska stambyta de lägenheter 

väg och Tempelriddarvägen.
Stena tänker höja hyrorna, och det är 

inte småpotatis det rör sigom: 3.000:- för den 
minsta om man väljer att bara göra bad-
rummet. Om man tar kök, byte av fönster 
kostar det mer och vem vet var det hamnar 
i  slutändan? Svenska Bostäder höjde 300:- i 
månadshyra för samma åtgärder och Familje-
bostäder tog en tusenlapp.

Varför gör då Stena fastigheter så mot 
sina hyresgäster? Det är ett stort och rikt 
bolag som inte borde behöva göra sådana 
drastiska hyreshöjningar.

Varje hyresgäst ställer sig nu frågan 

väldigt bra, vill bo kvar i sin hemvanda lägen-
het, man känner sina grannar och trivs med 
utemiljön.

Husen i området är byggda 1964 och 
det är radonhus. Det är väldigt kallt inomhus 
vintertid och senaste renoveringen gjordes 
1992 då man satte in hissar. Lägenheterna 
bedöms vara i dåligt skick helt enkelt. Dessa 

lägenheter köptes in av Stena Fastigheter till 
ett rekordlågt

pris. Hyresgästföreningen i Skärhol-

men/Bredäng bjöd in till möte den

lokalen, det hördes dåligt osv. Det beslöts att 
Hyresgästföreningen bjuder in till ett nytt 
möte om 14 dagar ca till skolans aula. Då 
hoppas jag att ni alla går dit med grannarna, 
så vi blir många.

Det gäller att manifestera och att 
sprida det viktiga budskapet SKRIV INTE 
UNDER DET REKOMMENDERADE 
BREV DU FÅR HÄMTA UT PÅ POS -
TEN! Skriver du under så har du tackat ja 
till det stambyte de skriver om. Du är fast i 
Stenas fälla! Det är ingen som kan föra din 
talan, eller veta vad du har för åsikter om 

och tro att andra löser detta åt en.
Det här så allvarligt ekonomiskt, 

det har aldrig tidigare varit så här, så ingen 
kan stillatigande åse detta. Sedan något år 
tillbaka har vi ett Boendenätverk i Bredäng 
som jobbar aktivt med denna fråga. Engagera 
dig i nätverket för att stoppa Stenas orimliga 
hyreshöjningar!

Ellinor Hultman, V Skärholmen, en av de 
många drabbade

Skriv inte 

under det

rekommen-

derade brev 

du får hämta 

ut på posten! 

Skriver du 

under har du 

tackat ja

Stena chockhöjer hyrorna
eller: Faran med att skriva under ett rekomenderat brev
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Träffa Västerorts demokratiska 

socialister i Vällingby! Ta en kaffe, 

träffa kamraterna och snacka politik! 

Snart är valrörelsen här.  

Datum: 28 april 

Tid: kl 12-13 

Plats: Vällingby torg 

Arrangör: V Hässelby-Vällingby

29/4 PLAKATPYSSEL OCH PEPP INFÖR

VÄNSTERNS 1-MAJ TÅG

Vänsterpartiets lokala partifören-

ingar Enskede, Hammarby-Skarp-

näck och Årsta håller gemensamt en 

träff för medlemmar så väl som icke-med-

lemmar inför 1 maj. Kom och gör ditt egna 

plakat eller bara umgås för att ladda inför 

det som Vänsterpartiet hoppas blir histo-

riens största tåg den 1 maj! Det är valår 

och 1 maj är ett utmärkt tillfälle att visa att 

västern är att räkna med, och för oss att 

samla kraft i hur många vi är som vi ha ett 

jämlikt samhälle. Ta med alla du känner 

som vill gå 1-maj tåg. Det kommer bjudas 

på fika och vi tillhandahåller material för 

att tillverka plakat, planscher, banderoller 

m.m. Det går självklart bra att ta med eget 

material som man vill återanvända. Barn 

är såklart välkomna! Tips: innan mötet 

komme Vänsterpartiets blåsorkester till 

Bagis och spelar in våren och första maj! 

Kom med och dela flygblad! 

Plats: V Hammarby-Skarpnäcks lokal på 

Svartågatan 16 i Bagarmossen 

Tid: Sön 29/4 kl 13-16 1 maj 2018 

Det är vår tur nu. Det är bara tillsammans 

vi på allvar kan utmana den ekonomiska 

eliten. Vi vet vilka som får betala priset 

för deras lyxliv. Vi är pensionärerna som 

får vända på slantarna trots ett långt 

arbetsliv. Vi är kvinnorna i välfärden som 

sliter med en stressig arbetsmiljö och 

oskäligt låg lön. Vi är alla de som inte alls 

får något jobb eller får hoppa runt mellan 

otrygga deltidsjobb och knappt får inkom-

sten att räcka till. Vi är personerna som 

mister våra LSSinsatser, vilket får kata-

strofala följder för oss och våra anhöriga. 

Vi har fått nog – det är vår tur nu. Vi ses 

på vår dag, vi ses på 1 maj. Bjud gärna in 

dina vänner till evenemanget! Vänsterpar-

tiet Storstockholm arrangerar tillsammans 

med Ung Vänster Storstockholm och VSF 

Stockholm Sveriges största 1 maj-tåg.

VAR EN DEL AV 1 MAJ MED VÄN-

STERN I STOCKHOLM: LA MANO, 

09.30 Tillsammans med bland andra LO 

samlas vi vid La Mano, vid Katarinavägen 

(T: Slussen), och hyllar den internationella 

solidariteten. Tal av bl.a. Ann-Margarethe 

Livh, Vänsterpartiet och Klara Wigur, Ung 

Vänster.

VI SAMLAS PÅ MEDBORGARPLAT-

SEN, 12.00 På Medborgarplatsen 

samlas vi inför demonstrationen. På scen: 

KNASH, Ylva Seigerlund, Ung Vänster, 

Carl Tjernell, VSF m.fl.

AVMARSCH: FRÅN MEDBORGARPLAT-

SEN, 13.00 Demonstrationen går från 

Medborgarplatsen längs Götgatan mot 

Slussen och sedan vidare över Skepps-

bron till Kungsträdgården.

KUNGSTRÄDGÅRDEN FRÅN, 13.30 I 

Kungsträdgården kommer det vara musik 

och tal av bland andra Jonas Sjöstedt. 

Efter talen kommer en hemlig artist 

uppträda. Du vill inte missa detta! Alla tal 

teckentolkas.

1 MAJ-FRUKOST MED PEPP!  

Datum: Tisdagen den 1 maj 

Tid: Frukost fr. kl. 10.00. 

Plats: Sigtunagatan 11 

Anmäl deltagande på frukosten till birka-

vasa@vansterpartiet.se senast fredag 

den 27/4, så vi vet ungefär hur många 

som kommer. 

Kom och värm upp tillsammans med 

Birka-Vasa i vår lokal innan demonstra-

tionen på Medborgarplatsen. Vi börjar 

dagen med frukost på lokalen och tar 

oss sedan gemensamt iväg för att delta i 

demonstrationståget. 

Feministisk välfärd Den 3 maj kommer 

Vänsterpartiets politiker från riksdag, 

kommun, landstinget och stadsdelsnämn-

den till Folkets Husby för att berätta om 

vilka feministiska reformer Vänsterpartiet 

har drivit under senaste 4 åren. Har du 

frågor eller förslag på hur man ska bygga 

ett samhälle för alla och inte bara för de 

rika? Kom och träffa bland andra:  

Torun Boucher (äldre- och personalbor-

garråd)  

Ali Esbati (riksdagsledamot V)  

Catarina Wahlgren (landstingspolitiker)  

Rashid Mohammed (stadsdelspolitiker)  

Datum: 3 maj 

Tid: kl 18-20 

Plats: Folkets Husby, Edvard Griegsgång-

en 16, Husby 

Arrangör: V Kista 

Plats: Folkets Husby, Edvard Griegs-

gången 16 

Datum & Tid: 3 maj, 18.00-20.00  

Kom, lyssna och påverka! 

Vi bjuder på Samboza! 

Kurs för nya medlemmar Nu är det åter 

dags för vår populära introduktionskurs. 

Den vänder sig både till dig som är ny 

medlem men också till dig som varit med 

ett tag och vill fräscha upp dina kunska-

per. På kursen går vi igenom Vänsterpar-

tiets grundläggande politik, och dessutom 

får vi besök av en politiker som berättar 

om sitt politiska liv. Vi bjuder på frukost 

och lunch. Bjud gärna in nya och gamla 

medlemmar att delta. 

Datum: 5 maj 

Tid: 10.00-16.15 (fika från 9.30) 

Plats: Kafé Marx, Kungsgatan 84. 

Anmälan: Mejla namn och telefonnummer 

och skriv datumet för den helg du vill gå,

till anmalan.storstockholm@vansterpartiet.se

Valupptakt i Farsta  Arrangör: V Farsta  

Kom och peppa med Vänsterpartiet Far-

sta - tillsammans kickar vi igång valrörel-

sen på allvar! Nya och gamla medlemmar 



+ icke-medlemmar som funderar på att bli 

aktiva är varmt välkomna på denna eftermid-

dag då vi bjuder på mat och underhållning! 

Klockan 13.00 bjuds det på vegansk sopp-

lunch. Under dagen kommer också beslut 

tas om vårt lokala valprogram. 

Information kommer ges av våra lokala 

valledare och under hela eftermiddagen har 

du möjlighet att komma med egna förslag 

på hur vi bäst kan bedriva valrörelse här i 

Farsta och hur du kan bidra. 

Missa inte detta tillfälle att träffa andra 

sympatisörer som vill se ett fortsatt Farsta 

”till vänster”. 

Mer information kommer. 

VARMT VÄLKOMMEN ÖNSKAR V FAR-

STA! 

Datum: 5 maj 

Tid: kl 13-16 

Plats: Tegelscenen, Söndagsvägen 9, 

Farsta

Teater V presenterar: Marx i Soho  

Det är i år 200 år sedan Karl Marx föddes. 

På årsdagen är han tillbaka och betraktar 

hur det har gått för människorna. För regi 

och skådespel står Hendrik Pastén. Marx i 

Soho, 1999, är skriven av den Amerikanske 

historikern Howard Zinn (1922-2010).Före-

ställningen sker i samarbete med Amatörtea-

terns riksförbund. 

Efter föreställningen stannar de som är 

intresserade kvar för eftersnack och firar 

Karl Marx födelsedag och gärning. Vi ordnar 

enklare plockmat och snacks till självkost-

nadspris. Ta med eget dricka! 

Tid: 5 maj kl. 17.00. 

Plats: Sigtunagatan 11 

Boka plats: birka-vasa@vansterpartiet.se 

senast den 27 april.

Öppet möte med Jens Holm. Jens Holm 

kommer till moment:teater för att tala om sin 

bok om klimatfrågan ”Om inte vi, vem?” Så 

här skriver Jens själv om sin bok: ”Jag hop-

pas att den kan bidra till att vänstern formu-

lerar en visision om det hållbara, rättvisa och 

jämställda samhälle som vi behöver bygga. 

Boken avslutas med mitt Omställningspro-

gram för vänstern. Det finns med andra ord 

mängder med saker att göra för att skapa 

ett bättre samhälle. Nu kör vi. För om inte 

vi, vem?” Efter föredraget finns möjlighet att 

ställa frågor till Jens, och du kan också köpa 

ett exemplar av boken. Vi bjuder på fika.

Välkommen! 

Datum: 9 maj 

Tid: kl 18-21 

Plats: Moment Teater, Gubbängstorget 117 

Arrangör: V Enskede

Medlemsmöte, Om landstingspolitik med 

fokus på sjukvård och kollektivtrafik med 

Gunilla Roxby Cromwall. 

Datum: 15 maj 

Plats: Havregatan 4 

Arrangör: V Västra Södermalm

Vänsterpartiets klimatpolitiske tales-

person Aktivistträffar ska inspirera och ge 

konkreta verktyg införvalrörelsen. Vi kommer 

träffa spännande politiker och diskutera 

politiska frågor tillsammans. 

Den 16 maj pratar vi om den sjuka vården 

i Stockholm. Samtidigt som vi har växande 

vårdköer och en ökande ojämlikhet i hälsa 

mellan arbetare och andra grupper i samhäl-

let ser vi korruption i upphandlingar av Nya 

Karolinska sjukhuset och ökande vinster för 

välfärdsbolag. Det är dags att vända blad 

och byta ut landstingsledningen. Vi förbere-

der även kampanjveckan där vi ska ut och 

prata med folk i Skärholmen om en jämlik 

vård för alla. 

Datum: Onsdag 16 maj: Aktivistträff 

Tid: 17.30-20.00 (fika 17.30) 

Plats: Föreningen FOLKs lokaler, Röda 

Korsets Folkhögskola, Bredholmstorget 14 i 

Skärholmen

Röd lördag Lördagen den 26 maj: Röd 

Lördag på Farsta torg kl. 12-14. Vi har info-

bord, bjuder folk på fika och delar ut flygblad 

på aktuellt tema. 

Arrangör: V Farsta

Röd lördag Lördag 26 maj: Röd Lördag, 

våravslutning och valupptakt. Vi avslutar 

våren med att tillsammans göra en stor 

utåtriktad aktivitet. Sedan samlas vi på 

Jakobsbergs gård för knytkalas och valpepp 

tillsammans med några av våra kandidater i 

valet 2018. 

Tid: Röd Lördag på eftermiddagen, vårav-

slutning och valupptakt 

ca 17-20. Exakta tider kommer senare. 

Plats: Jakobsbergs Gård, Bredäng Juni
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