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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 ansvarar gentemot repskapet för 
att de texter som publiceras följer Vänsterpar-

tiets grundläggande värderingar och hålls i en 
saklig och kamratlig ton. 

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

Röda Rösters logotyp är skapad av 
Sydney Ankers.  Layout av Klas Sandberg.

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 30 augusti. 
Deadline är 15 augusti. 

Av skribenterna är 2 kvinnor och 2 
män. 
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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 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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Inför valet 2018 hör vi många röster som 
höjs för att det behövs fler poliser, att säker-
heten måste ökas och att det svenska folket 
känner av otryggheten. För några månader 
sedan, när medier som i mångt och mycket 
sätter dagens agenda (inklusive det s.k. 
public service) började spåna i huvudämnen 
inför valet förde de fram säkerhet/brottslig-
het och invandring som två av de viktigaste 
frågorna.

Ett inslag som nu verkar ha fallit i 
glömska var TV4:s intervju där krimino-
logiprofessorn Jerzy Sarnecki pratar om 
brottsstatistik och dess tolkningar. Det 
framgick med all nödvändig tydlighet att 
även om gängbrott ökar är dess utövare 
väl inringade och i de flesta fall kända av 
polisen.

För några dagar sedan intervjuade 
P1 (genom P4) folk i Vivalla (Örebro) om 
hur otrygga och oroliga de kände sig inför 
en skottlossning med dödligt utfall. Gran-
narna i området sade att de inte känner sig 
otrygga, att det visserligen är krig mellan 
brottslingar men att de tror att polisen kan 
hantera det. Även förskolepersonal svarade 
på samma fråga att de vet hur de ska agera 
för att barnen ska vara säkra.

Med detta vill jag säga att folk hyser 
stor tilltro till polisen, att polisen har blivit 
duktigare och duktigare på att hantera den 
organiserade brottsligheten och inte minst 
viktigt, att polisen själva säger att det gäller 
att se till att dessa grupper inte fylls på 
med ungdomar utan tillhörighet. Polisen 
påpekar också att det jobbet inte kan göras 
av ”säkerhetsstyrkor” utan att det måste 

göras av skolorna, sociala myndigheter och 
fältarbetare, på fritidsgårdar och inom de 
aktiviteter som måste skapas för att ungdo-
mar som inte har stöd i hemmet ska kunna 
växa i en inkluderande miljö.

Jag ifrågasätter inte att det eventuellt 
behövs fler poliser, särskilt i vissa regioner. 
Jag ifrågasätter inte heller att polisen är bra 
på att ringa in och lagföra brottslingar (även 
om vissa brott som hat- eller sexualbrott 
borde få större resurser).

Men det jag gärna vill diskutera är 
om vänstern ska sälla sig till höger-kören 
som skriker efter fler poliser utan att poäng-
tera att brottsligheten ökar för att Sverige 
har nedmonterat mycket av den välfärd som 
skilde oss från andra europeiska länder.

Jag minns en tid då läraren hade koll 
på mycket av det som skedde även utanför 
klassen, skolläkare och sjuksköterska var 
närvarande, trafikpolisen hade flera instruk-
tionsdagar per år i skolorna, föräldrarna 
hade två kontaktdagar per år för att närvara 
i skolan, barnen fick prova olika sporter för 
att eventuellt börja utöva någon och ändå 
har jag säkert glömt en hel del.

Nätverkande kring barn och ung-
domar var prioriterat och finansierat. Och 
föräldrarna bidrog gärna när man såg att 
samhället satsade på alla barn. Om vi inte 
ser konsekvenserna av flera decenniers ned-
rustning av social välfärd har någon sorts 
ideologisk lucka uppstått.

Polisen ska skydda medborgare, 
upprätthålla den allmänna ordningen och 
säkerheten och bekämpa brottsligheten. 
Dessa tre roller är det väsentliga. Polisen ska 

vara och är en operativ styrka som ska följa 
order.

Sen ett antal år tillbaka har poli-
sen fått nya arbetsuppgifter eftersom det 
förebyggande arbete som utförs av andra 
samhällsinstanser har bantats ned. Detta gör 
att polisen blir överbelastad och inte kan 
koncentrera sig på det huvudsakliga.

Jag upptäckte för några år sedan att 
polisen transporterar psykiskt sjuka i de fall 
då vården inte haft resurser att sätta in på ett 
tidigare stadium. Då ska läkaren ha utfärdat 
ett vårdintyg, vilket förvånansvärt nog ofta 
görs på avstånd. Tillstånd till uteserveringar 
är ytterligare en fråga som man kan undra 
om polisen behöver hantera. Men det allvar-
ligaste är alla tuffa ingripanden som polisen 
tvingas till eftersom det förebyggande 
arbetet har fallerat.

Arbetet med integration, upplysning, 
kunskapsspridning och socialpsykologiskt 
stöd till medborgare måste vara välfinan-
sierat. Arbetsförmedlingen, försäkringskas-
san, skolan och socialkontoren behöver ha 
resurser och tydliga uppdrag för att kunna 
samarbeta. Då bygger man upp trygghet. 
Vem ”lagar” ett barn som har drabbats av 
krig och förföljelse? Inte polisen och inte 
brottslingar heller. Det krävs ett långsiktigt, 
mödosamt arbete för att få det barnet att tro 
på framtiden.

När inget av detta hjälper, då behövs 
polisens insatser.

Monica de Santa Cruz, V Kungsholmen

Polisen 
behövs 
när 
välfärden 
monteras 
ner

Ill: Frida Lundin
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Replik på ”Jag tror fortfarande 
människor om gott” RR nr 40

Problemet med extremt fattiga EU-medbor-
gare och diskrimineringen av romer är frågor 
som vi i Vänsterpartiet jobbar med på såväl 
lokal, nationell som europeisk nivå. På lokal 
nivå måste vi skapa boenden eller övernatt-
ningsmöjligheter. På nationell nivå vill vi 
säkerställa statlig finansiering för boende, 
sjukvård, socialtjänst samt skola för barn. Vi 
vill också se till att det finns rådgivningscen-
ter och ett aktivt samarbete med frivilligorga-
nisationer.

På EU-nivå finns en strategi för att 
inkludera romer och stärka rättighetsper-
spektivet i EU:s medlemsländer. Det är ett 
bra och viktigt steg på vägen, men långt ifrån 
tillräckligt. I grunden är problemet både en 
djupgående rasism och strukturell fattigdom. 
Åtstramnings- och privatiseringspoliti-
ken som förespråkas av EU:s institutioner 
krymper utrymmet för offentliga satsningar 
som hade varit nödvändiga för att bekämpa 
fattigdom och diskriminering. Därför är 
handlingsutrymmet på EU-nivå litet. 

Vänsterpartiet tycker att EU måste 
lägga större del av sina resurser för att bekäm-
pa de växande klyftorna och för att motverka 
diskriminering. Medlemsländer som inte 
efterlever kraven om mänskliga rättigheter 
eller skydd för nationella minoriteter, såsom 
romer, ska kunna straffas, antingen genom in-
dragna EU-pengar eller genom att utestängas 
från viktiga samtal och förhandlingar.

Du kan läsa mer om vad Vänsterpar-
tiet vill göra för att förbättra situationen för 
EU-migranter här: https://www.vansterpar-
tiet.se/resursbank/underlag-om-fattiga-eu-
migranter/

Malin Björk, EU-parlamentariker (V)

Ill: Johan Norlin

Ill: Johan Norlin

I London finns ca 260 skyskrapor och 
15 000 tomma lägenheter. I Stockholm har 
Centerpartiet motionerat om ett skyskra-
peprogram för att lösa bostadsbristen. 
Vad tycker vänsterpartiet i Stockholms 
stad om detta?

Sedan 1990 har medellivsläng-
den ökat med 5 år (Dagens Samhälle). 
En tredjedel av bostadsbyggandet 
i Sverige har sedan dess gått till att 
täcka ökningen av medellivslängden. 
Kan vi bygga ikapp bostadsbris-
ten? Kan skyskrapor rädda och 
hålla uppe bostadsbyggandet? 
Desperationen sprider sig bland 
de sk. ”bostadsutvecklingsföreta-
gen” på jakt efter nischat boende. 
En ny bostadstrend är på väg- den 
ultimativa urbana lyxen med 
pool och krog på takterrassen. 
Man är ute efter det speciella 
segmentet att exploatera. Det är 
vad som pågår nu vid Telefon-
plan. Sveriges högsta skyskrapor 
på 60 våningar (230 meter) 
och 80 våningar (280 meter) 
planeras.

Som tur är har vi re-
missinstanser som står med 
båda fötterna på marken. En 
sådan är LÄNSSTYREL-
SEN. LÄNSSTYRELSEN 
anser att följande ska beak-
tas i kommande samråd om 
Tellus Towers:

· Förslaget tillgo-
doser inte riksintresset 
för kommunikation- 
flyg.

· Följande 
ska utredas inför 
kommande samråd 
– riksintressen 

för kulturmiljö, nationalparker, och 
världsarv.

· Riksintressen för väg samt 
LM-staden.

· Miljökonsekvensnorm 
(MKN) för luft.

· Länsstyrelsen saknar so-
ciala aspekter, som barnperspekti-
vet. Staden bör ta fram en strategi 
för barnperspektivet i ett kraftigt 
exploaterat område som detta.

Det måste byggas hyresrät-
ter i nyproduktionen med rimliga 
hyror som vanligt folk kan efter-
fråga. Staten, kommunerna och 
allmännyttan måste skapa dessa 
förutsättningar, och visa mark-
naden och det som finns kvar 
av högeralliansen att marknads-
hyror inte är något alternativ. 

Vad säger våra representanter 
i Stadsbyggnadsnämnden, 

Exploateringsnämnden 
och Kommunfullmäktige? 
Visa att vi inte behöver 
några skyskrapor på 60-80 
våningar. Visa att det finns 
andra och bättre alternativ. 

Visa att vi är för en social 
bostadspolitik, med rim-
liga  och överkomliga 
hyror. Bryt symbiosen 
mellan ledande besluts-
fattare och bostadsföre-
tagen. Stockholm och 
Telefonplan finns redan 
på den så kallade kar-

tan. Öppna för debatt 
och låt tusen röster 
höras.

 
Bengt Sundell. V Lilje-

holmen – Hägersten

VAD ANSER VI OM 
SKYSKRAPOR I 
INNERSTADEN ELLER I 
NÄRFÖRORTEN?
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Fascism är ingen åsikt. Den är ett 
ständigt närvarande hot om våld. 
Mot socialister, mot feminister, mot 

antirasister och mot den som går emot den 
härskande klassen i form av engagemang i 
fackföreningsrörelsen. Fascismen är ett hot 
mot HBTQ-personer som inte lever sitt liv 
enligt fascismens trånga tankebur. Den är 
ett hot mot alla som på grund av hudfärg 
eller funktionsvariationer hamnar längst ner 
på fascismens sjuka gradering av människo-
värde. 

Allt detta blixtbelystes under andra världs-
kriget, inte bara i nazismens koncentra-
tionsläger, utan även genom utrensningar 
och övergrepp utförda av fascister utanför 
Tyskland som kände sig stärkta av nazismens 
frammarsch. Våldet är inbyggt i den fascis-
tiska ideologin och ett fascistiskt styre kan 
bara växa fram genom att med våld tvinga 
meningsmotståndare till underkastelse. 

Det är ingen tillfällighet att Sveriges reger-
ingsform som skrevs 1974 innehåller en pa-
ragraf om begränsning av föreningsfriheten 
just när det gäller ”sammanslutningar vilkas 
verksamhet är av militär eller liknande natur 
eller innebär förföljelse av en folkgrupp på 
grund av etniskt ursprung, hudfärg eller an-
nat liknande förhållande.” (Kap 2, paragraf 
24). Föreningsfriheten är en del av Sveriges 
grundlag och att skriva in ett undantag från 
den är en mycket stark markering. Tyvärr har 
efterföljande regeringar inte använt denna 

möjlighet att begränsa fascistisk organise-
ring, troligtvis för att arbetarrörelsens styrka 
under 1970- och 80-talen höll fascisterna i 
schack. 

Nu har vi en annan situation: arbetarrörel-
sen har under lång tid försvagats, samhäl-
let har blivit mer ojämlikt och vi har ett 
rasistiskt parti i riksdagen som ligger stadigt 
högt i opinionsmätningarna. I detta poli-
tiska landskap tillåts den öppet nazistiska 
organisationen Nordiska Motståndsrörelsen 
(NMR) utöva våld och hot i syfte att tysta 
meningsmotståndare. NMRs syfte är att 
avskaffa demokratin och införa ett fascistiskt 
styre och de är i full färd med sitt arbete. I de 
sammanhang där NMR är närvarande kan 
deras meningsmotståndare inte verka utan 
risk för hot och våld. Ett färskt exempel är 
att RFSL Ungdom kände sig tvingade att 
lämna Almedalen efter att NMR hade fått 
tillstånd att sprida sitt hat utanför RFSLs 
lokal. 

Efter nazisternas övertramp i Almedalen 
diskuteras äntligen ett förbud mot rasistisk 
organisering på allvar. Givetvis vill de bor-
gerliga partierna utsträcka förbudet även till 
att gälla autonoma socialistiska grupper. 
Vänsterpartiet bör verka för att förbudet 
kommer på plats så snart som möjligt och 
att det endast gäller rasistisk/fascistisk 
organisering. 

Johan Norlin, V Liljeholmen-Hägersten

Månadens citat

”Jag känner stor tacksamhet för 
all räddningspersonal och alla frivil-
liga som sliter i de stekheta skogarna.”                                                                                                                                
//Jonas Sjöstedt, pressmeddelande 
180718

”Vänsterpartiet vill utveckla den 
nya värnplikten med en med en möjlig 
civil tjänstgöring för brandbekämpning 
och katastrofberedskap.  Så kan vi få 
mer utbildad personal och utrustning 
att kalla in när det vanliga brandförsva-
ret verkligen behöver stöd.” 
//Jonas Sjöstedt, pressmeddelande 
180718

”Det är inte fler utredningar 
som behövs, utan mer handling här och 
nu”.

”Det här är extremväder som är 
en konsekvens av klimatförändringen. 
Därför; minska våra utsläpp snabbt. 
Låt oss göra mer än någonsin tidigare. 
Och för att bekämpa det akuta hot som 
skogsbränder och andra effekter av ex-
tremväder utgör måste vår försvarsmakt 
få en ny roll”.

”Stoppa inköpen av nya vapen 
och omdirigera pengarna till beredskap. 
I närtid handlar det om fullt fokus på 
helikoptrar, flygplan och annan brand-
släckningsutrustning”.

”Idag talar vi om bränder. 
Imorgon kan det vara översvämningar, 
stormar eller stigande havsnivåer. Det 
här är extremväder och vår beredskap 
har hittills varit under all kritik!”

Citaten  ovan: Jens Holms hem-
sida 180723

”För en stund sedan passerade 
de polska brandmännen/brandbilarna 
Falun. De är i Sverige för att hjälpa till 
att bekämpa de fruktansvärda bränder-
na som vi sett på många håll i landet, 
inte minst i Dalarna. Det är när vi 
arbetar tillsammans som vi lyckas. Fan 
vad vackert det är med solidaritet!” 
//Daniel Riazat, FB 180722

Förbjud rasistisk 
organisering
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Valskola Vi ordnar valskola för medlemmar 

och andra intresserade som vill vara aktiva 

i valrörelsen. Information om partiet, för-

eningen och våra kampanjer. Vi förbättrar 

våra kunskaper inför valrörelsen. 

Mötet är öppet för såväl nya medlemmar 

som de som varit medlemmar ett tag, men 

ta även med kompisen, kollegan eller 

släktingen som vill vara aktiv i valrörelsen. 

Tillsammans är vi starkare 

Fika kommer att finnas från 17:30. 

Vi håller i matsalen på Midsommargården 

vid Telefonplan. 

Välkomna. 

Datum: 2 augusti 

Tid: kl 18-20 

Plats: Midsommargården  

Arrangör: V Älvsjö-Hägersten 

Right-wing threats to LGBTQ-rights in 

Europe 

Högerpartier hotar idag HBTQ-rättigheter i 

Europa. Kom och hör vänsterrepresentan-

ter från Spanien, Polen och Sverige sam-

tala om försvaret och kampen för jämlikhet 

och rättvisa. 

DATUM: 3 augusti, kl. 14.00-14.45. 

PLATS: PrideHouse/Kulturhuset Stadstea-

tern, Hörsalen. 

DELTAGARE: Malin Björk, ledamot av 

Europaparlamentet, Vänsterpartiet. Lara 

Blas och Aitzole Araneta, Spanska Pode-

mos. Kamil Maczuga och Zuzanna Lis, 

Polska Razem.

EuroPride Välkomna att fira EuroPride med 

Vänsterpartiet! 

I år är det EuroPride i Stockholm den 27/7-

5/8!  Attenda facebookeventet så får du 

uppdateringar om våra programpunkter! Vi 

finns på Pride House med två seminarier, 

du kan hänga i vårt tält i parken och äta fru-

kost tillsammans med Jonas Sjöstedt innan 

vi gemensamt deltar i paraden på lördagen. 

Häng med och bjud in dina vänner! 

Paraden 4 augusti ♦ 

Vi går tillsammans genom Stockholm som 

stolta Vänsterpartister. Välkomna att dansa 

till DJ Rossana Dinamarca i paraden!  

DATUM: 4 augusti, kl. 13-16. 

PLATS: Kungsholmstorg. 

Paradfrukost med Jonas Sjöstedt  

Innan paraden bjuder vi in alla vänsterpar-

tister och sympatisörer till paradfrukost och 

gött vänsterhäng med Jonas Sjöstedt. Vi 

sätter upp röda fanor så att du hittar oss.  

DATUM: 4 augusti, från kl. 11. 

PLATS: Rålambshovsparken (T: Fridhems-

plan).

Röd söndag 5/8 samt picknick Den 5 

augusti kör vi ”röd lördag”, fast på söndag 

pga prideparaden på lördagen. Vi delar ut 

flygblad, pratar med väljare, och bjuder på 

kaffe och kakor. 

Du behöver ingen erfarenhet sen tidigare 

utan det kommer att finnas erfarna akti-

vister på plats som kan svara på eventu-

ella frågor som du inte känner att du kan 

hantera själv. 

Vi ses i Liljeholmen, och om vi är tillräckligt 

många så sprider vi även ut oss till andra 

stationer. Det här blir första aktiviteten i 

valrörelsen. 

Efteråt samlas vi för picknick på stora gräs-

mattan i Vinterviken för att fira början på 

valrörelsen samt vår växande förening som 

nyligen passerade 400 medlemmar! 

Tid: Söndag 5/8 kl. 12.00-14.00,  

Plats: Liljeholmstorget utanför gallerian 

Picknick 14.30-16.30 på stora gräsmattan i 

Vinterviken 

Leta efter V-flagga eller ring 073-2638861 

Arrangör: V Liljeholmen-Hägersten 

NACHOS MED NOOSHI DADGOSTAR 

Vänsterpartiet slår rekord i modern tid! 

Över 20.000 medlemmar och opinions-

mätningarna är de högsta i Stockholm sen 

valet 1946! Därför bjuder Vänsterpartiet 

från Södermalm och Årsta in till nachos 

för att peppa nya liksom gamla medlem-

mar inför valrörelsen augusti/sepember. 

Detta är också ett bra tillfälle för dig som är 

intresserad av att bli medlem och vill lära 

dig mer! 

Denna gång kommer riksdagsledamoten 

och vice ordförande Nooshi Dadgostar och 

pratar om Vänsterpartiets grundläggande 

politik, gör ett djupdyk i bostadspolitik samt 

peppar inför valrörelsen! 

Här får du konkreta vägar för att du som 

enskild medlem ska kunna bli aktiv och hur 

du kan hjälpa till i valrörelsen. Tipsa och 

dela eventet till alla som borde komma! 

Inga förkunskaper krävs och ta gärna med 

ett gäng polare! 

Varmt välkomna!  

Datum: 5 augusti 

Tid: kl 17.00-18.30 

Plats: Årsta Folkets Hus 

Arrangör: V Stockholms stad, V Söder-

malm, V Årsta. 

Öppet möte för medlemmar och alla andra 

intresserade av vänsterpolitik. Tema för 

mötet och spännande talare kommer att 

avslöjas inom kort, så håll till god för mer 

information. 

Vi bjuder på fika. 

Datum: 8 augusti 

Tid: kl 18-20 

Plats: Midsommargården  

Arrangör: V Älvsjö-Hägersten

Valstugeöppning Den 11 augusti kl. 10.00 

slår vi upp dörrarna för vår valstuga i 

Liljeholmen! 

Schemaläggningen är uppdelad i tvåtim-

marspass alla dagar mellan 10.00 och 

18.00. I början är det viktigast att prioritera 

bemanning på helgerna, men tillsammans 

ska vi göra vårt bästa för att hålla valstugan 

öppen hela tiden. 

Det kommer även att komma ett schema 

för aktiviteter i valstugan, men det är inte 

klart än. Om du har några idéer på vad 

vi kan göra för att dra uppmärksamhet till 

vår politik, maila liljeholmen-hagersten@

vansterpartiet.se 

Du kan redan nu boka in dig på ett valstu-

gepass här! 

Tid:11 augusti kl. 10.00 

Plats: Liljeholmstorget vid Tvärbanan 

Arrangör: V Liljeholmen-Hägersten

Affischeringsstart Den 12e augusti kl 10 

är det tillåtet att börja affischera inför valet. 

Kontakta din partiförening om du vill hjälpa 

till med det. 

Nachos för nya – valspecial! Flera 

kvällar med Nachos för nya – valspecial är 

inbokade på Kafé Marx. Alla nya medlem-

mar är extra välkomna! 

Jens Holm, miljöpolitisk talesperson, är 

först ut. 



DATUM: 14 augusti. 

TID: Kl. 18. 

PLATS: I Solna, exakt plats ej bestämd än.

Valupptakt Välkommen att delta i Vänster-

partiets valupptakt 18 augusti i Stockholm, 

Hornstull!  

Det blir gatufest med dans, musik, uppträ-

danden och Jonas Sjöstedt som håller tal. Vi 

kommer ha blandade uppträdanden på sce-

nen, bland annat körsång och inga mindre 

än Adam Tensta och Amason. 

På scenen:15.00 Northern Indians 

15.30 Kör 

16:00 Amason 

16.35 Adam Tensta  

17.00 Jonas Sjöstedts tal 

Utanför: 

16.20 Dancehall 

Food trucks kommer finnas tillgängliga för 

mat. 

Varmt välkommen!

Nachos för nya – valspecial! Den 21 

augusti är det Ali Esbati, arbetsmarknads-

politisk talesperson, som håller i Nachos för 

nya med fokus på valet. 

DATUM: 21 augusti. 

TID: Kl. 18. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.

Valskola Vi ordnar valskola för medlemmar 

och andra intresserade som vill vara aktiva i 

valrörelsen. Information om partiet, fören-

ingen och våra kampanjer. Vi förbättrar våra 

kunskaper inför valrörelsen.  

Mötet är öppet för såväl nya medlemmar 

som de som varit medlemmar ett tag, men ta 

även med kompisen, kollegan eller släkting-

en som vill vara aktiv i valrörelsen. Tillsam-

mans är vi starkare. 

Fika kommer att finnas från 17:30. 

Vi håller i matsalen på Midsommargården vid 

Telefonplan. 

Välkomna. 

Datum: 23 augusti 

Tid: kl 18-20 

Plats: Midsommargården  

Arrangör: V Älvsjö-Hägersten 

Nachos för nya – valspecial! 

Nooshi Dadgostar är Vänsterpartiets bo-

stadspolitiska talesperson och vice partiord-

förande.  

DATUM: 28 augusti. 

TID: Kl. 18. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.

Manifestation mot nazism och rasism 

på Norrmalmstorg den 1 september. 

Manifestationen anordnas av ungdomar som 

vill göra sin röst hörd och kämpa emot de 

hatiska rörelserna som växer i vårt samhälle.  

Bjud in alla! Alla som kan och vill ska 

komma! Välkommen! 

Datum: 1 september 

Tid: kl 12.00 

Plats: Norrmalmstorg  

Arrangör: Maria Jouravlova mfl

Studiecirkel Karl Marx
Studiecirkel Karl Marx 

Ny bok:     Werner 

Schmidt; "Humanisten Karl Marx. En 

annan värld är möjlig"   Manuskriptet 

finns att köpa vid första mötet. (Endast 

kontanter) 

 Marx vetenskapliga verk kretsade 

kring människans frigörelse. När han 

undersökte kapitalismen så upptäckte 

han såväl hinder som möjligheter den 

skapade för denna frigörelse. 

Den marxistiska delen av 

arbetarrörelsen fokuserade främst 

hindren. Marxismen blev på så sätt en 

teori för att förklara kapitalismens 

herravälde. Men Marx verk 

lägger grunden för en frigörelseteori, 

för en materialistisk humanism och en 

konkret utopi. Det är det som är den 

röda tråden i boken. 

 Studieledare Werner Schmidt och 

Eva-Lena Lundberg 

 Start:   Torsdag 13 september kl. 

18.00, sedan torsdagar varje vecka 11 

ggr 

Plats:    Kafé Karl Marx, Kungsgatan 

84, ö.g 

 Anmälan obligatorisk, 

(Veronica) anmalan.storstockholm@v

ansterpartiet.se eller tel: 08 654 10 

00/16 

Arrangör:  CMS (Centrum för 

marxistiska samhällsstudier) 

 

 

 

Vi vill sätta färg på valrörelsen 

som blivit alldeles för brun. Vi 

kommer att göra upptåg på 

gårdar, gator och torg med 

musik sång, fanor och 

klingande spel. Vi vill vara 

många för att sprida 

engagemang och glädje i 

valrörelsen. Med oss vill vi ha 

många andra som kan sjunga, 

spela teater, sprida flygblad, 

bära fanor eller bara var med, 

nya blåsare är också välkomna. 

Du hittar ett enkelt och roligt 

sätt att engagera dig i 

valrörelsen. 

Vi fortsätter med de 

gårdsspelningar som vi prövat 

framgångsrikt och göra dem 

ännu mer färgrika. En lång 

svans av barn brukar hänga på 

alldeles spontant. Vi vill också 

pröva upptåg på gågator för 

att göra valrörelsen mer 

levande. Här finns utrymme för 

friska förslag. 

Vill du vara med på något sätt 

eller bara få information, mejla 

leonardo@leonardo.st eller 

ring Lennart 0708-927034. Du 

behövs. 

Häng med blåsorkestern för 
mer kultur i valet


