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Låt tusen röster höras

Röda Röster är en periodisk debattskrift som 
ges ut av Vänsterpartiet i Stockholms stads 
representantskap. Den publiceras enbart digi-
talt och distribueras i första hand via e - post. 
Signerade artiklar om såväl lokala som natio-
nella och internationella frågor publiceras. 
Redaktionen kommer dock inte att publicera 
artiklar som innehåller personangrepp.

Redaktionen består av Leylee Farkhak, 
Ellinor Hultman, Maria Nehro, Johan Norlin 
och Klas Sandberg. 

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.

Omslagsfoto: Erik Nordblad, plakat-
verkstaden i Bagarmossen inför 1 maj.

Nästa nummer utkommer 29 juni. 
Deadline är 15 juni. 

Av skribenterna är 1 kvinna och 5 
män.
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Ill: Klas Sandberg

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 till-
sammans. En slags demokratisk infrastruktur 
som är helt livsnödvändig för att ett parti ska 
kunna utnyttja all den kraft som medlemmar-
nas olika bakgrunder och kunskaper innebär. 
Samtidigt som alla inte måste tycka lika behö-
ver 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 Stock-
holms stad där vi behöver föra diskussion 
mellan partiföreningarna. Det kan också 
handla om frågor som kan röra hela vårt läns-
distrikt 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 gäl-
ler. 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 medlem-
marna är den fria debatten viktig. Därför är 
ambitionen att våra politiker i Stockholm 
samt styrelseledamöter i distriktet och fören-
ingarna 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 dis-
kussionen och utveckla Stockholmsvänstern 
tillsammans.
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Om allianspartierna vinner 
höstens val kommer Ar-
betsförmedlingen (AF) att 
skrotas. Privatisering är åter 

slagordet. I regeringens direktiv till pågå-
ende utredning om AF ställs också kritiska 
frågor om AF:s framtid.
 
AF har 14 000 anställda och ansvarar för 
70-80 miljarder kronor i årligt anslag för sin 
egen organisation, arbetsmarknadspolitiska 
program och kontantstöd till arbetslösa. 
Uppdraget är i huvudsak att minska arbets-
lösheten, i synnerhet långvarig arbetslöshet, 
samt att se till att lediga platser kan tillsät-
tas och i synnerhet att begränsa brist på 
arbetskraft. Det är skillnaden mellan hur det 
är i dessa avseenden och hur det skulle ha 
varit om AF inte funnes som motiverar AF:s 
existens. Efter en förödande omorganisation 
2008-09, då man skapade en stuprörsorga-
nisation med en ständigt svällande central 
del, har AF:s påverkan på arbetsmarknaden 
blivit alltför svag.
 
”Matchningen” av sökande och lediga jobb 
vill allianspartierna privatisera. Men rekry-
tering av arbetskraft sköts ju i allt väsentligt 
av dem som söker arbetskraft och inte av AF, 
som idag har en mycket begränsad betydelse 
för ”matchningen”. AF:s insatser behövs inte 
heller såvida det inte handlar om att stödja 

arbetslösa eller om lediga platser som inte 
kan tillsättas.
 
Övriga delar av de arbetsmarknadspolitiska 
åtgärderna ska tydligen enligt alliansen 
till stor del upphöra trots att det gäller 
hundratusentals personer som deltar i olika 
åtgärder för att rustas till nya jobb eller finns 
i subventionerade jobb.
 
Det finns brist på arbetskraft i vissa yrken, 
men det är främst ett utbildningsproblem. 
Enligt offentlig statistik (SCB vakansstatis-
tik) rör det sig om i storleksordningen 40 
000 lediga platser som inte kan tillsättas. 
Både allians- och regeringsföreträdare påstår 
- det är det helt dominerande budskapet - 
att det skulle vara betydligt fler jobb som 
inte kan tillsättas samtidigt som man också 
utan grund antyder att arbetslösa inte söker 
jobb i tillräcklig utsträckning.
 
En ständigt ökande långvarig arbetslöshet 
och brist på jobb som dessa arbetslösa kan 
söka är istället det verkliga problemet på 
arbetsmarknaden. Beroende på konjunktur-
läge har det funnits 3-8 arbetslösa på varje 
lediganmält jobb. Åtta av tio arbetslösa vid 
AF, för närvarande drygt 270 000 personer, 
är eller riskerar att bli långvarigt arbetslösa 
(”särskilt utsatta” som AF säger). Antalet har 
ökat varje år oberoende av konjunkturläge 

och andelen av dessa som fått arbete per 
månad har minskat varje år sedan 2009.
 
Dessa ”särskilt utsatta” arbetslösa har AF 
inte lagt särskilt stor vikt vid trots att det 
borde vara AF:s främsta prioritet. Enbart de 
senaste två åren har 10 miljarder kronor av 
AF:s anslag för åtgärder för dessa arbetslösa 
skandalöst nog inte utnyttjats och därför 
återlämnats till regeringen. För att ytter-
ligare minska de personliga kontakterna 
med arbetslösa har AF de senaste åren lagt 
ned 78 lokala arbetsförmedlingskontor. 
Nedläggningen av AF pågår redan genom 
AF-ledningens försorg.
 
Arbetsförmedlingen och aktiv arbets-
marknadspolitik behövs på den framtida 
arbetsmarknaden, men det är uppenbart 
att avsevärda förändringar behövs. Grund-
läggande är att AF måste demokratiseras 
genom en ny stark lokal förankring i alla 
delar av landet. Det är hög tid att se till att 
diskussionen om AF handlar om rätt sak-
frågor och att vässa argumenten mot dem 
som vill slå undan benen på AF och aktiv 
arbetsmarknadspolitik.

 
Bo Jangenäs,  

V Västra Södermalm

?

Ska 
Arbetsförmedlingen och 
arbetsmarknadspolitiken 
skrotas? Ill: Klas Sandberg
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Inför valet den 9 september kan väljarna 
ta reda på vilket parti de ska rösta på 
genom att besvara frågor i olika test. 

Om man som vänsterpartist gör ett sådant 
test blir resultatet två förväntade saker och en 
oväntad. Det väntade är att V får den högsta 
stapeln och M den lägsta. Det oväntade är att 
SD får en högre stapel än de andra borgerliga 
partierna. Detta trots att SD borde hamna 
på noll.

Att SD vinner över borgerligt demokratiska 
och humanistiska partier i test beror på att 

minst en fråga inte ställs: den om människo-
syn. Risken med det är att någon kan tro sig 
ha något gemensamt med det partiet. Men 
SD:s (tillfälliga) åsikt om t ex EU saknar 
betydelse. Effekten blir istället normalisering.

SD blir ett mittenparti i testet men är inte 
det i verkligheten. Detta missvisande utfall – 
gör ett test själv så får du se – borde upp-
märksammas och varnas för i media.

Erik Rune, V Kungsholmen

Varning för 
partitester!

Månadens citat

Israels övergrepp mot de mänskliga rättighe-
terna, folkrätten och det palestinska folket 
inte bara fortsätter utan blir dessutom allt 
grövre. Konflikten mellan Israel och Palestina 
är inte en konflikt mellan jämlika parter.
 
//Yasmine Posio Nilsson (v), Uttalande på 
Vänsterpartiets hemsida 180517

Kunde inte USA:s militärmakt och underrät-
telseväsen – som är så avancerat – ha räknat 
ut att resultatet av USA:s flytt av ambassaden 
till Jerusalem skulle bli en katastrof ? Det är 
högst otroligt att man inte förstod det.
 
//Amineh Kakabaveh (v), Skriftlig fråga till 
utrikesminister Margot Wallström 180517

Som vänster arbetar vi mot ockupationen 
och blockaden. Vi är för en fredlig lösning 
på konflikten och ett avtal om en tvåstats-
lösning. Vi motsätter oss attacker mot civila, 
oavsett om det utförs av Israel eller palestin-
ska grupper. Israel har rätt att existera inom 
säkra gränser. För att det ska bli möjligt måste 
ockupationen upphöra och ett fritt Palestina 
förverkligas. 

//Jonas Sjöstedt, Facebook 180515          

Ill: Klas Sandberg

Ill: Klas Sandberg

Ill: Erik Rune



sid 5sid 5

Vänsterpartiet har, alltsedan 
regeringen aviserade sina sparkrav 
kopplade till Lagen om Stöd och 

Service till vissa funktionshindrade (LSS), 
varit tydliga med att vi vill se en annan väg 
för oss som har behov av andra människors 
händer för att leva våra liv så fritt och 
jämlikt som möjligt. Det är bra och det 
var detta som fick oss två, som båda har 
assistansbehov, att lämna de andra rödgröna 
partierna och istället ta steget för att bli 
medlemmar i V.

Jag, Nora Eklöv, hade för två år sedan 
personlig assistans genom min hemkom-
mun på Öland. Jag har också haft elevas-
sistenter under hela min skolgång. Tack 
vare assistansen kunde jag jobba, försöka 
ta körkort och engagera mig politiskt i 
Miljöpartiet och ha uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. Men när jag som-

maren 2016 flyttade till Stockholm, på 
grund av mitt nya jobb, valde den nya 
kommunen, efter en fyra månader lång 
handläggningstid, att inte bevilja mig assis-
tans. Man motiverade beslutet med att kom-
muner inte är skyldiga att bedöma lika. Men 
mitt behov hade inte förändrats och jag 
tvingades att flytta hem till mina föräldrar 
igen och sköta jobbet på distans. I snart två 
år har jag överklagat, ansökt på nytt och 
överklagat igen. Just nu väntar jag på besked 
från Förvaltningsrätten men det är svårt att 
hålla hoppet om framtiden uppe.

Jag, Björn Häll Kellerman, har haft 
assistansinsatser under hela min skolgång 
och har sedan jag tog studenten för tio 
år sen haft personlig assistans mer eller 
mindre dygnet runt. Jag har arbetat med 
funktionsrättsfrågor sedan 2010, i en soci-
aldemokratisk funktionshinderförening, i 

LSS måste bli en 
valfråga – oavsett 
regeringens utspel

Replik på ”Är avhoppen ett 
demokratiproblem” RR nr 37-
38

I RR nr 38 skriver Alexandra Mattsson 
Åkerström (v),  gruppledare Stockholms 
stad att ”tyvärr toppar Vänsterpartiet sta-
tistiken” över avhoppen från kommun- och 
landsting i länet. 

Tyvärr kommer hon inte med några genom-
gripande förslag.”Mentorsystem” kan vara 
bra, men då ska utbildningen vara obliga-
torisk. I mitt inlägg i RR nr 37 frågade jag 
också vad distriktsstyrelsen vill göra för att 
minska avhoppen. 

 Vi måste vidga frågan till hela vårt demo-
kratiska politiska system, inte se enbart till 
vänsterpartiet i Stockholms stad. 1989 var 
23 procent av svenska folket medlemmar 
i ett politiskt parti. 2013 var den siffran 5 
procent (SCB).

Andelen aktiva 1989 var 3 procent. 2013 
var den siffran 1 procent.(SCB).
 De borgerliga partierna i Riksdagen har 
återigen lagt en motion (för vilken gång 
i ordningen?) om ”Åtgärder så att fler 
människor attraheras av att engagera sig 
politiskt. Och att hinder mot nyrekrytering 
minskar samt ökade möjligheter för ungdo-
mar att delta aktivt”. De vill att Regeringen 
återkommer med förslag. 

De 2 största partierna behöver inte an-
stränga sig. Det ser medborgarna/skattebe-
talarna till. Medborgarna/skattebetalarna 
bidrog via skatten 2017 till det statliga 
partistödet med 172, 1 MILJONER KR. 

Medlemsavgifterna står för knappt 3 
procent av partiernas intäkter. Drygt 80 
procent av partiernas intäkter kommer från 
medborgarna/skattebetalarna. Tål vår de-
mokrati partier utan medlemmar? Demo-
kratiutredningen skrev 2014 ”Det mins-
kade antalet förtroendevalda har förvandlat 
de folkvalda till producenter av tjänster 
istället för företrädare för folkviljan”. 

Vad är då partierna producenter av? En 
politisk klass? 

Ill: Frida Lundin

Forts nästa sida Forts nästa sida
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en renodlad assistansförening och sedan 2011 
i Förbundet Unga Rörelsehindrade, där jag 
är ordförande på riksnivå sedan 2015. Under 
mer än fyra år innehade jag också posten 
som politisk sekreterare åt S-borgarråden i 
Stockholms stad.

Vi är därmed, trots att vi bara är på oli-
ka nivåer av tjugoårsåldern, vana vid politiken 
och vet en hel del om vad vi vill åstadkomma, 
inte minst på LSS- och assistansområdet. 
Men vi saknar stödet, i alla fall uppifrån i 
partiet. Medan vi känner ett stort stöd från 
partikamrater och många företrädare; kom-
mun-, region- och riksdagspolitiker som Kaj 
Raving, Veronica Kallander, Eva Olofsson 
och Maj Karlsson, saknar vi stödet utåt från 
den absoluta toppen. Från Jonas Sjöstedt 
hördes inte ett ord om denna ödesfråga när 
han talade från Kungsträdgårdens scen på 
Första maj. Inte heller tidigare har assistansen 
plockats upp av vår partiordförande, i den 
utsträckning vi hade önskat. Jämför vi med de 
partiledare han stod jämte den 3 december, i 
ett av sina få tal på området – Jan Björklund 
(L) och Ebba Busch Thor (KD) – eller med 
Centerns vice partiledare Anders W Jonsson, 
är Sjöstedt påfallande tyst.

Vi vill ändra på det, för vi vet att 
assistansen är en fråga som berör alla, eller 
åtminstone riskerar att beröra vem som 
helst, när som helst – var som helst i Sverige. 
Då räcker det inte med att Maj, Veronica, 
Kaj eller någon av oss andra med ”special-
intresse” är de som försöker att få folk att 
välja Vänsterpartiet – då behövs alla. De små 

borgerliga partierna har, med Liberalerna 
tydligt i spetsen, visat att de tänker låta assis-
tansen och LSS bli en valfråga – oavsett vad 
S vill. Var M och MP egentligen står i frågan 
är fortsatt oklart, även om De gröna nu tycks 
luta allt mer åt vårt håll och Moderaterna 
vänder ryggen åt oss i sin budgetmotion. Att 
socialdemokratiska och gröna gräsrötter och 
kommunpolitiker står på vår sida har varit 
tydligt under en relativt lång tid, men märktes 
kanske tydligast vid partikongresserna i fjol.

... och det är här vi i Vänsterpartiet 
kommer in: Om vi visar tydlighet och 
enighet nu och fram till valet och under 
regeringsförhandlingarna under hösten, 
kommer vi att tvinga S och MP att följa sina 
väljares önskan, samtidigt som vi på samma 
sätt som under den snart gångna mandat-
perioden har chansen att få igenom riktig 
vänsterpolitik. Att vi dessutom har möjlighet 
att locka fler rödgröna väljare att rösta på det 
enda riktiga vänsteralternativet ser vi bara 
som en bonus!

Det är vår tur nu! ropade och twitt-
rade vi om på årets Första maj. Hjälp oss nu 
att hjälpas åt, så att vår tur blir allas tur! Vi ses 
i valrörelsen, tillsammans, för alla – inte bara 
några få. För... det  är  faktiskt vår tur nu.

Björn Häll Kellerman, 
V Älvsjö–Hägersten

Nora Eklöv, V Kalmar, 
     tidigare Vita bergen

Var och hur stockholmarna bor avgör 
hur beroende de är av bilen i sin var-
dag och vilka möjligheter de har att 

istället åka kollektivt. Enligt arkitekten och 
DN-skribenten Ola Andersson finns det två 
sorters stadsmiljöer som är riktigt attraktiva 
bland dagens stockholmare. 

Den ena, som bygger på mobilitet, utgörs av 
villa- och radhusområden i natursköna om-
råden utanför både innerstad och förortscen-
trum. Tjusningen är att rå om sitt eget hus, 
kunna släppa ut barnen på sin egen gräsmatta 
och att känna sig ordentligt rotad i medel-

klassmyllan utan störande element ur arbe-
tarklassen. Till jobb, shopping och under-
hållning tar man sig givetvis med bil eftersom 
bilvägen sträcker sig från det egna garaget via 
matarvägar ut till motorvägen och vidare ut i 
stora världen. Två föräldrar med aktiva barn 
betyder dessutom ofta två bilar för att klara 
av vardagens bestyr. Om kollektivtrafik finns 
i närheten av villa- eller radhusområdet ligger 
den alltid steget efter bilen eftersom området 
är glest befolkat och ligger en bra bit från 
närmaste kollektivtrafiknod med tunnelbana 
eller pendeltåg. 

Mot denna utspridda stadsplaneringsmodell 
ställer Ola Andersson en modell baserad på 
täthet. Andersson nämner Stockholms inner-
stad, Sundbyberg-Råsunda och det betydligt 
mindre Midsommarkransen-Aspudden som 
exempel på attraktiva miljöer som bygger på 
täthet. Dessa områden har tillräckligt många 
invånare som bor tillräckligt tätt för att ge 
underlag för kollektivtrafik och ett varierat 
serviceutbud. 

Enligt översiktsplanen för Stockholmsregio-
nen ska stadskärnan innanför tullarna växa åt 
söder, öster och väster så att de tre stadskär-

Var kommer alla bilar ifrån?

Fortsättning: ”LSS måste bli en valfråga – oavsett 

regeringens utspel

De politiska partierna har lågt förtroende 
bland unga. 2016 frågade Ungdomsbarome-
tern, 16 000 unga om de hade stort förtroen-
de för partierna – 5  procent svarade jakande 
(480 av 16 000). 

Enligt tidningen metro 2017 04 20 hade 6 
av 10 unga inget förtroende för partierna. 
Heltidspolitiker, borgarråd/landstingsråd 
är ett yrke som går i arv inom den politiska 
klassen. Var finns demokratins vakthundar i 
kampen mot vänskapskorruption, nepotism 
och förtroendemissbruk? 

Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler 
skriver i Flamman 30 juni 2016 att ”vi måste 
växa mer” och huvudfrågan enligt Etzler 
är ”hur kan du göra ditt lokala vänsterparti 
till pådrivande och inte hamna i en passiv 
sidoroll”. 

Lösningen är enligt honom att starta en ”par-
tiföreningsskola”. Utmärkt men kan detta ge 
fler  aktiva medlemmar?  Vi är lika svarslösa 
som övriga partier. Vad säger distriktsstyrel-
sen?

Bengt Sundell  
V Liljeholmen - Hägersten

Fortsättning: Replik på ”Är avhoppen ett 

demokratiproblem” 
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Ill: Klas Sandberg

norna förenas i en sammanhållen 
stadsstruktur med tvärbanan som 
gemensam ryggrad. 

Denna ”tvärbanestad” skulle ge plats 
för massor av bostäder och arbetsplatser 
i en tät och attraktiv stadsmiljö. Invå-
narnas bilberoende skulle bli relativt lågt 
eftersom det finns underlag för både kol-
lektivtrafik och service i närområdet. De 
öar som redan har byggts inom ramen för 
tvärbanestaden behöver bindas samman till 
en kontinuerlig bebyggelse och infarterna 
till innerstaden behöver göras mer stads-
mässiga. Till exempel bör Södertäljevägen 
som idag skär av Liljeholmens centrum 
från Årstadal göras om till en stadsgata 
kantad av bostäder och arbetsplatser. 

Poängen med Anderssons resonemang om 
stadsplanering baserad på mobilitet kontra 
täthet är att det finns starka ekonomiska 
krafter bakom båda sätten att exploatera 
stadens mark, men medan den ena prin-

cipen låser fast invånarna i ett bilberoende 
skapar den andra principen underlag för 
kollektivtrafik och service i närområdet. 

Vänsterpartiet bör ställa sig bakom idén att 
utvidga innerstaden med en sammanhål-
len tvärbanestad och samtidigt motarbeta 
merparten av de stadsplaneringsprojekt som 
handlar om att skapa bilberoende medel-
klassreservat i form av villa- och radhusom-
råden utanför staden. 

Om vi menar allvar med att minska biltra-
fiken i Stockholm och samtidigt bygga fler 
bostäder är det dags att bli tydligare med 
hur vi vill att Stockholm ska växa i framti-
den. 

Johan Norlin, 
V Liljeholmen-Hägersten och Röda Rösters 

redaktion

Ill:  Johan Norlin



Flygbladsutdelning vid Älvsjö station. 

Vi möts upp vid i gången vid ingången till 

pendeltåget (ungefär vid pressbyrån) vid 

07:20 för att dela ut flygblad och prata 

med resenärerna. Alla kan komma och 

bidra, ingen kommer att vara ensam och 

inget krav på att kunna svara på frågor om 

politiken utan främst bara delta. 

Datum: 4 juni 

Tid: kl 07.20-08.15 

Plats: Älvsjö station 

Arrangör: V Älvsjö-Hägersten

Vänsterpartiet så funkar det – Sund-

byberg Är du ny medlem i Vänsterpar-

tiet? Har du varit medlem ett tag med 

känner att du vill lära dig mer? Eller är 

du ännu inte medlem, men ändå nyfi-

ken? Varmt välkommen till Vänsterpartiet 

Sundbybergs träff ”Vänsterpartiet – så 

funkar det!” Du får lära dig hur partiet är 

uppbyggt, grunden i den lokala politiken 

i Sundbyberg och hur du kan delta i vår 

kamp för ett feministiskt och socialistiskt 

samhälle på ekologisk grund.  

DATUM: 4 juni. 

TID: 18.00.  

PLATS: I vår lokal på Bergdalen 4, i Stor-

skogen (T Näckrosen).  

ANMÄLAN: Senast den 3 juni, via even-

tet eller sundbyberg@vansterpartiet.se. 

ARRANGÖRER: Vänsterpartiet Sundby-

berg och ABF Norra Stockholms län.

Träff för internfeministiskt ansvariga 

Den nionde juni anordnar Feministiska 

utskottet en träff för partiföreningarnas 

internfeministiskt ansvariga. Vi pratar 

bland annat om vad rollen innebär, tittar 

på material som partiet tillhandahåller 

och diskuterar hur partiföreningarna kan 

uppmuntras att arbeta aktivt med intern-

feminism. I första hand riktar sig inbjudan 

till den som är vald som partiföreningens 

internfeministiskt ansvariga men om den 

personen inte har möjlighet att delta, eller 

om partiföreningen ännu inte har valt nå-

gon till den rollen, så kan ordförande eller 

någon annan i styrelsen delta. Meningen 

är att man i partistyrelsen ska få vägled-

ning i hur man jobbar internfeministiskt. 

DATUM: 9 juni. 

TID: kl 10.00-16.00 (vegetarisk lunch 

ingår). 

PLATS: Solna Stadshus. 

ANMÄLAN: Senast 1 juni till anmalan.

storstockholm@vansterpartiet.se. Ange 

behov av barnpassning och eventuella 

allergier.

Från gamla testamentet till HBTQ? 

Syninge kamratförening inbjuder vän-

sterpartiets medlemmar till en kurs med 

feministiska förtecken. Nu har Du chansen 

att tillsammans med Gunilla Thorgren 

(författare till Guds olydiga revben mm) 

gå igenom religionens kvinnosyn, från 

gamla testamentet till dags dato. Fun-

dera över Mansrollen ur ett feministiskt 

perspektiv med Tomas Wetterberg (Män 

för jämställdhet och Kvinnofrid i Örebro), 

njuta av teater och fundera över kulturens 

betydelse om aftonen och till sist bena ut 

juridiskt kön/tredje kön/ fritt valt kön och 

dess betydelse för kvinnor tillsammans 

med Kajsa “Ekis" Ekman (debattör och 

författare till Varat och varan, mm). 

Den här kursen är förlagd till Vänster-

partiets egen kursgård Syninge, strax 

utanför Norrtälje helgen 9-10 juni. I Din 

anmälningsavgift, på 100:- ingår dessutom 

luncher, frukost och middag och - självklart 

- övernattning. 

Intresserad? Kontakta Britt Renman på 

0730-659 366 eller Marianne Eriksson på 

070-578 27 97, senast den 31 maj.

Miljöargumentation för kvinnor Lär dig 

argumentera för Vänsterpartiets miljöpoli-

tik med Deniz Butros. Det blir en inspi-

rerande kväll med massor av pepp inför 

valrörelsen. Miljöpolitik är mycket annat 

än bara siffror och tekniska lösningar. Den 

handlar om värderingar och en samhällsvi-

sion som vi vill förverkliga.  

I utbildningen går vi bland annat igenom 

följande frågor och gör några praktiska 

övningar:  

Hur hänger det ihop – vänsterperspektiv, 

feminism och miljö?  

Varför har vi den vassaste miljöpolitiken? 

Hur bemöter vi argument från andra 

partier? 

Hur bemöter vi mansplaining och andra 

härskartekniker? 

Deniz Butros sitter i partistyrelsen och är 

sammankallande för partiets nationella 

miljönätverk. Utbildningen är separatistisk 

och öppen för personer som identifierar 

sig som kvinnor. Välkomna! 

DATUM: 12 juni. 

TID: 18.00-20.00. Fika från kl. 18, start 

18.30.  

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84. 

ARRANGÖRER: Vänsterpartiets 

Storstockholms Miljö- och Klimatutskott, 

Feministiska utskott och Miljönätverk.

Flygbladsutdelning i Västertorp 

Vi möts upp vid tunnelbaneutgången i 

Västertorp mot centrum vid 16:30 för att 

dela ut flygblad och synas som parti. Alla 

kan komma och bidra, ingen kommer att 

vara ensam och inget krav på att kunna 

svara på frågor om politiken utan främst 

bara delta. 

Datum: 13 juni 

Tid: kl 16.30-17.30 

Plats: Västertorps centrum 

Arrangör: V Älvsjö-Hägersten


