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Låt tusen röster höras

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. Signerade artiklar om såväl lokala 
som nationella och internationella frågor pu-
bliceras. Redaktionen ansvarar gentemot rep-
skapet för att de texter som publiceras följer 

Vänsterpartiets 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. 

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 28 septem-
ber. Deadline är 15 september. 

Av skribenterna är 0 kvinnor och 3 
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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Frågan kommer ofta från frustrerade 
partiaktivister. Varför märker ingen 
alla insatser jag / vi gör i stadsdels-

nämnden / kommunstyrelsen / länsstyrelsen 
/ riksdagen? Den andra vanliga frågan är 
”Hur kommer det sig att SD bara fortsät-
ter att växa?” Kontentan i den frustrerade 
aktivistens klagomål är att hon/han jobbar 
häcken av sig. SD:arna behagar ofta inte 
ens infinna sig till sammanträdena... men 
lik förbaskat bara fortsätter  de växa. Enligt 
senast mätningen är de nu uppe i tjugo 
procent av partisympatierna. I många av 
de hårt drabbade bruksorterna är de upp i 
trettio procent. 

Vad är det vi missar?
Kanske hörnbordet i Rosas Café 

(fingerat namn).

••• 
Det finns några saker som först förbryllar 
med Rosas Café. Öppettiderna till exempel. 
De öppnar redan kl sex på morgonen och 
stänger fyra på eftermiddagen. Den andra 
frågan är hur fan får de det att gå ihop. Ofta 
sitter det bara några enstaka pensionärer där 
under dagarna.

Rosas Café drivs av stadiga tanter 
som verkar känna nästan var och varannan 
gäst.

-Hej på dig Arne. Hur är det med 
frugan och hur går det med båten?

Caféet ligger nära centrum i en liten 
bruksort i utkanten av länet. När man 
släntrar in tidigt, tidigt på morgonen kom-
mer förklaringen, både om öppettiderna 
och lönsamheten för i den gråa gryningen är 
Rosas Café fullsatt till sista platsen. Där sit-
ter jobbare från Ortens Bruk som passar på 
att koppla av och ta ett snack innan skiftet 
börjar. Där sitter arbetare från andra, min-
dre firmor (som direkt eller indirekt lever 
på Ortens Bruk). Där sitter personal från 
hemtjänstföretag med sina namnbrickor på 
jackorna. Där finns taxichaufförer. Olika 

Varför ser inte folk 
allt vad vi gör?

Jimmie Åkesson till morgonkaffet

Ill: Klas Sandberg
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Sändare Sändare

Mottagare

Krets av människor

Opinion 

leader

Magic Bullet theory

Så här antog man att information 

spreds och opinioner bildades. Verkligheten visade sig vara mer komplice-

rad. Majoriteten av alla budskap faller platt 

till marken, men kan nå sina mottagare 

ändå via sk åsiktsledare.

uniformer har tagit intagit bord nästan som 
gamla tiders infanterikvadrater. Taxichauf-
förerna i sina svarta jackor. Jobbarna från 
olika mindre firmorna i sina signalfärgade 
Fristadsoveraller med firmamärken på 
jackryggarna. Somliga morsar och snackar, 
både med arbetskamraterna och med de 
från andra firmor innan dagens jobb börjar. 
Andra läser tidningarna som ligger framme. 
Några av gästerna är egentligen pensionärer 
som vill behålla kontakten med sina gamla 
arbetsgemenskaper.

Man märker inte så mycket av den so-
ciala apartheid som är typisk för Stockholms 
caféer. Små förnäma tanter pimplar kaffe sida 
vid sida med garvade jobbare och så är det 
inget mer med det.

Centrum för gemenskapen är det 
stora, runda bordet i hörnet. Det tar åratal 
att kvalificera sig för att få sitta med.

Och snacket går mellan gamla polare 
om utsikterna att arrangera en större motor-
cross tävling på orten. Om någon som ska 
på nytt läkarbesök, om bruket kommer att 
lägga ut mer produktion utomlands. Män-
niskorna snackar om sina angelägenheter 
och om orten.

Och det snackas om politik. Då bru-
kar en lång, sävlig karl med genomträngande 
röst tala om Jimmie Åkesson.

De andra lyssnar. De verkar inte 
riktigt sålda (än) men det kommer nog. 
Den långe mannen talar om det ena eller 
andra idiotiska som ”de andra” gjort. Han 
serverar inga långa tirader om svartskallarna. 
Inget sånt. Istället kommer subtila knuffar 
i riktning mot Världsbilden. I den framstår 
Jimmie i ett förklarat ljus, HAN har hajat 

verkligheten och sagt som det ÄR enligt den 
långe mannen. I den världen är Jimmie Åkes-
son och hans pojkar de som VET vad det 
innebär att vara jobbare och när som helst 
hotas av bortrationalisering när Ortens Bruk 
hamnar i en dipp eller produktion flyttas 
utomlands. Jimmie är inte som det andra po-
litikerpacket, de där figurerna som samman-
träder i kommunens centralort, sammanträ-
den som, påminner den långe mannen, allt 
som oftast resulterar i att deras hembygd 
och andra små orter berövas samhällsservice. 
Dom som snöt orten på dess sjukhus och 
polisstation och gärna skulle göra samma 
sak med skolorna och biblioteket också om 
de bara kom åt men som verkar ha gott om 
pengar för att smälla upp nya lyxlägenheter 
och idrottsarenor i centralorten... eller ordna 
boenden åt... ja dom där.

Märk väl. Den långe mannen bygger 
hela tiden på kända och legitima problem 
som formuleras om, sätts in i ett Sverigede-
mokratiskt sammanhang.

Och kanske sitter det där vid det 
runda hörnbordet också en liten, liten kugge 
i SD:s framgångsmaskin. I den lilla bruks-
orten kvittar det om Jimmie Åkesson och 
SD missköter sig i kommunfullmäktige eller 
riksdagen, deras man sitter med i hörnbor-
det i Rosas Café (fingerat namn) under mor-
gontimmarna och det är en av de viktigaste 
fickorna för att bilda opinion på den här lilla 
bruksorten i utkanten av länet.

••• 
I det längsta trodde man att opinioner 
uppstår genom ett rätt enkelt sändare 
=>mottagare mönster. En Sändare sänder 

sitt budskap via flygblad, affischer, annonser 
eller reklamspottar. Mottagarna tar emot 
som måltavlor. Punkt. Det hela kallades för 
Magic Bullet theory.

Någon gång i slutet av trettiotalet 
märkte man att den modellen inte stämde 
med verkligheten. Forskare blev nyfikna och 
undersökte. Resultatet blev en ny, överras-
kande och mer komplicerad kartbild av hur 
opinioner bildas.

Majoriteten av alla budskap, flygblad, 
affischer eller reklamspottar som skickas ut 
faller platt till marken, kom forskarna fram 
till.

Lik förbaskat kan budskapen indirekt 
nå mottagarna till sist, de kommer via me-
andrande omvägar, de tas upp och förmedlas 
via människor som är opinionsbildare i 
sin egen kamratkrets. (Så kallade opinion 
leader.) När allt kommer omkring så tar de 
flesta av oss INTE intryck av reklam, oavsett 
hur sofistikerad, men vi lyssnar på en polare 
vi känner.

Poängen med den långe man-
nen vid hörnbordet är just att han inte är 
någon proffsagitator på genomresa utan 
en i gängen, en av bruksjobbarna och en av 
stamgästerna på Rosas Café. Han känner de 
andra och de känner honom.

Det spelar därför ingen roll om 
Jimmie Åkessons mannar missköter sig i 
kommunstyrelsen eller stadsdelsnämnden. 
De har hittat ett utrymme vi missat. 

De har en plats vid hörnbordet i 
Rosas Café (fingerat namn).

Klas Sandberg 
V Enskede

Ill: Klas Sandberg
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Jag håller med Johan Norlin i hans inlägg 
i RR nr 41 med rubriken ”Förbjud rasis-
tisk organisering”. Fascism är ingen åsikt. 
” I Nürnbergrättegångarna stämplades 
nazismen som en kriminell  rörelse, som 
ett brott mot mänskligheten. 1971 ratifice-
rade Sverige FN:s konvention mot rasism. 
Konventionen föreskriver anslutna stater att 
förbjuda organisationer som uppmanar till 
rasdiskriminering. 

Nazismens syfte och mål är rasistiskt 
motiverad folkfördrivning och folkmord. 
Det visar historien och det visar nazisternas 
verksamhet idag. NAZISMENS KRIMI-

NELLA KARAKTÄR BLEV TYDLIG 
1999 MED POLISMORDEN I MALEX-
ANDER OCH MORDET PÅ FACK-
FÖRENINGSAKTIVISTEN BJÖRN 
SÖDERBERG. EN STOR MAJORITET 
AV SVENSKA FOLKET KRÄVDE 
FÖRBUD. 

”I FN-kommitténs senaste rapport 
om Sverige, uttrycks en oro över att rasis-
tiska och extremistiska organisationer tillåts 
att fortsätta verka i Sverige.”(Feministiskt 
perspektiv 21/3-2017).

OM MÖTETSFRIHET OCH 
REGERINGSFORMEN.

I Regeringsformen slås de grundläg-
gande fri- och rättigheterna fast. Andra 
kapitlet, paragraf 24 tar upp när undantag 
får göras. Det är andra stycket i den paragra-
fen som regeringen nu vill använda för att 
lagstifta mot rasistiska organisationer.

24 § ”Mötesfriheten och demonstra-
tionsfriheten får begränsas av hänsyn till 
ordning och säkerhet vid sammankomsten 
eller demonstrationen eller till trafiken. I 
övrigt får dessa friheter begränsas endast 
av hänsyn till rikets säkerhet eller för att 
motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas en-

Replik på 
”Förbjud rasistisk 

organisering”  
RR nr 41

Bild: Frida Lundin

Forts nästa sida
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dast 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.” 

BROTTSBALKEN.
Utdrag ur lagen om hets mot folk-

grupp som regleras i 16 kap. 8§: ”Den som 
i uttalande eller i annat meddelande som 
sprids hotar eller uttrycker missaktning 
för folkgrupp eller annan sådan grupp av 
personer med anspelning på ras, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung, trosbekän-
nelse eller sexuell läggning, döms för hets 
mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller 
om brottet är ringa, till böter”.

Till sist kan jag inte låta bli att kom-
mentera en artikel i Flamman 11/7 2018 
av Ung Vänsters ordförande ”Att lagstifta 
mot nazism är svårt och kan få förödande 
konsekvenser för vänstern”. Malmrot  skriver 
bland annat ”Instinktivt kan det kännas rätt, 
vem vill inte förbjuda nazism”?  ”Det behövs 
inga nya lagar utan det som behövs är en 
rörelse som är så pass stark att polisen inte 
kan ignorera den”.  

Den här rörelsen hur ska den se ut? 
Vilka ska ung vänster samarbeta med? Hur 
länge ska vi vänta på Ung Vänsters mobilise-
ring mot nazismen? Redan nu vill 60 procent 
av svenska folket förbjuda rasistisk organise-
ring. (SIFO) Malmrot avslutar: ”En vänster 
som vill vinna långsiktiga segrar kan aldrig 
förlita sig på lagstiftning”. 

HÅLLER VÄNSTERPARTIET 
MED OM DETTA? Använd den politiska 
makten och sätt ner foten. Det är NU det 
gäller. Regeringsformen, ordningslagen gäl-

ler. Är det ”kriminellas revansch i samhället” 
(KRIS) som ska se till att de demokratiska 
fri- och rättigheterna gäller alla, vilket de 
gjorde i Almedalen i somras (AB 180706). 
Polismaktens velande om olika tillstånd för 
NMR måste ersättas av tydliga ställnings-
taganden för att upprätthålla allas säkerhet. 
Sätt ner foten. Det är nu riksdagspartierna 
måste tag i frågan och följa regeringsformen 
och FN:s konvention mot rasism. Det är 
dags att övervinna beröringsskräcken.

Prästen och antinazisten Martin Nie-
möllers dikt som skrevs för över 70 år sedan 
känns tyvärr lika aktuell idag:

”Först kom de för att hämta judarna,
men jag höjde inte min röst
för jag var inte jude.
Sedan kom de för att hämta kommu-

nisterna
men jag höjde inte min röst
för jag var inte kommunist.
Sedan kom de för att hämta socialde-

mokraterna
men jag höjde inte min röst
för jag var inte socialdemokrat.
Sedan kom de för att hämta fackför-

eningsfolket
men jag höjde inte min röst
för jag tillhörde inte någon fackför-

ening.
Sedan kom de för att hämta mig
och då fanns det ingen kvar
som kunde tala för mig.”

Bengt Sundell  
V Liljeholmen - Hägersten

Månadens citat

Jag tänker inte hålla på med det där 
spelet om vem som tar vem. Först ska 
vi få ett valresultat, sen ska jag se till att 
samarbetet i riksdagen fungerar. Det är 
där lagarna stiftas, det är där budgeten 
röstas igenom.

Stefan Löfven, Nyheter 24, 180824

Han ska säga vilken regering man helst 
vill se. Det är märkligt att han verkar 
tycka att det går lika bra att regera till-
sammans med Allianspartier som med 
Vänsterpartiet.

Jonas Sjöstedt, Nyheter 24, 180824

I de stundande TV-debatterna borde 
Jonas överraska TV-tittarna med att 
inleda med att säga följande:

Miljardsatsningar på skola och 
sjukvård, satsningar på förlossningsvår-
den, miljarder till äldreomsorgen, av-
giftsfri mammografi, höjt studiebidrag, 
satsning på primärvården, sänkt skatt 
för pensionärer, screening mot livmo-
dercancer, fördubblat tandvårdsbidrag, 
höjd föräldraförsäkring, preventivmedel 
till unga, glasögonbidrag, fler anställda 
på fritids, kollektivtrafik i landsbygd, 
utemiljön vid förskolor, ja jag kan fort-
sätta en kvart till. Det vore sannerligen 
en retorisk överraskning som skulle vara 
tydlig, pricksäker och briljant.
Marcus Oscarsson, Barometern 180823

Jag längtar inte efter ministerlivet, åka 
statsrådsbil och att vara på Harpsund. 
Inte det minsta. Jag är mycket hellre i 
stugan i Umeå och plockar bär. Men 
jag vill att Vänsterpartiet går in i en 
regering.

Jonas Sjöstedt, Expressen 180823

Forts fr sid 5

Ill: Klas Sandberg

Ill: Klas Sandberg
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Det hävdade i alla fall EUs ekonomikom-
missionär Pierre Moscovici när det senaste 
krispaketet presenterades i juni i år. Grek-
land har beviljats nya lån och fått löptiderna 
på de tidigare lånen förlängda. 

När Greklands skuldkris bröt ut 2010 
spred mainstream-media snabbt bilden av 
lata greker i en svällande välfärdsstat som 
levde på lånade resurser. Enligt nationaleko-
nomen Stefan de Vylder ledde det grekiska 
EMU-medlemsskapet till försämrad inter-
nationell konkurrenskraft och därmed ökad 
arbetslöshet, minskade skatteinkomster och 
växande budgetunderskott (SvD 150629). 

Grekernas pensionsålder ligger något 
över det europeiska genomsnittet och den 
genomsnittliga arbetsveckan är flera timmar 
längre än i Sverige (Aftonbladet 150701). 
Däremot är varje arbetad timme mindre 
produktiv än i Sverige eller Tyskland på 
grund av bristande investeringar i produkti-
vitetsutveckling. 

En nyckel till att förstå hur eländet 
började ligger i de Vylders uttalande ovan. Så 

länge Grekland hade en egen valuta ökade 
landets konkurrenskraft automatiskt när 
valutan minskade i värde gentemot övriga 
valutor. Det gjorde grekiska varor billigare 
på den internationella marknaden och ökade 
därmed exporten. Dessutom var statsskulden 
inget allvarligt hot eftersom ett land med en 
egen valuta inte kan få brist på pengar. Efter-
som penningmängden inte är begränsad av 
en guldreserv eller liknande kan riksbanken 
alltid skapa nya pengar vid behov. 

När Grekland gick med i EU föränd-
rades allt detta. Möjligheten att öka konkur-
renskraften genom devalvering försvann 
på ett ögonblick samtidigt som makten att 
reglera penningmängden överfördes till den 
europeiska centralbanken (ECB). 

När finanskrisen svepte över Europa 
drabbades Grekland extra hårt. De interna-
tionella finansinstitutionerna blev försikti-
gare med att låna ut pengar. Tidigare hade 
Grekland kunnat låna till samma låga ränta 
som andra länder, men nu höjde långivarna 
räntan och staten fick svårt med återbetal-

ningarna. Skuldberget växte. 
2010 blev skuldkrisen akut och det 

blev tydligt att grekerna inte skulle klara 
återbetalningarna. Den så kallade Trojkan 
bestående av EU-kommissionen, ECB och 
Internationella valutafonden trädde in som 
en räddande ängel och bilden av de lata gre-
kerna som levde över sina tillgångar spreds 
över världen. 

Problemet var bara att Trojkans 
stödlån kom med krav på omfattande skat-
tehöjningar och minskningar av statens 
utgifter. Till dags dato har denna påtvingade 
åtstramningspolitik lett till en 30-procentig 
minskning av den grekiska BNPn och en 
arbetslöshet på över 20 procent. Det motsva-
rar den katastrofala amerikanska depressio-
nen, med en avgörande skillnad - den varade 
några få år, medan den grekiska skuldkrisen 
snart har varat i tio år.

Johan Norlin,  
V Liljeholmen-Hägersten

Ill: Johan Norlin

Är Greklandskrisen över?



Fruängens marknad - mobil valstuga 

Den 31 augusti är det Fruängens marknad 

i Fruängens centrum, självklart kommer vi 

i Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten vara där 

med vår mobila valstuga i form av vår nya 

lådcykel för att prata med väljare, dela ut 

flygblad och bara synas. 

Men vi behöver bli fler volontärer till den 

dagen, kom gärna och hjälp till då, vi behö-

ver alla som kan! 

Vi försöker dela in i kortare pass så ni 

behöver inte vara där hela dagen utan 

förslagsvis ett par timmar! 

Anmäla er antingen här nedan eller gå in 

på Zetkin och anmäl er där, för frågor kan 

ni kontakta mig, Jonas, på 070-7589560 

eller jonas_santesson@hotmail.com 

Datum: den 31 augusti 

Tid: kl. 10:00 – 17:00 

Plats: Fruängens centrum 

Arrangör: Vänsterpartiet Älvsjö-Häger-

sten

Öppet möte om sjukvården! Öppet möte 

för medlemmar och alla andra intresserade 

av vänsterpolitik.  

Marit Normasdotter (kandidat till landstinget 

för Vänsterpartiet) och Jessica Nilsson 

(kanslichef för Vänsterpartiet i landstinget) 

talar om sjukvården och svarar på frågor 

om vad Vänsterpartiet vill göra i landstinget. 

Ta med dig din kompis, familjen, grannen 

eller kom själv och lyssna och ställ dina 

frågor. 

Vi bjuder på fika. 

Plats: Hägerstensåsens medborgarhus, 

Lionsalen 

Datum: 2 september 

Tid: 16:00 

Arrangör: Vänsterpartiet Älvsjö-Häger-

sten

Flygbladsutdelning i Fruängen Vi ses 

och delar ut flygblad inför valet 

Datum: den 4 september  

Tid: kl. 16:30 – 18:30 

Plats: Fruängen C 

Arrangör: Vänsterpartiet Älvsjö-Häger-

sten 

Nachos för nya – valspecial! 

Nachos för nya – valspecial med Jens 

Holm, miljöpolitisk talesperson, på Kafé 

Marx.  

DATUM: 4 september. 

TID: Kl. 18-20. 

PLATS: Kafé Karl Marx, Kungsgatan 84. 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/

events/1945975302091243/

Valseger 2018! Med Partiet! 

Vänsterpartiet Haninges grand final på 

valrörelsen! 

Konsert med bandet Partiet! Fritt inträde! 

DATUM: 7 september. 

TID: Kl. 18-20. 

 PLATS: Jordbro Nya Kulturhus 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/

events/317732382312496/

Valdagen – 9/9 Rösta rött och dela ut 

valsedlar utanför din vallokal! Kontakta din 

partiförening för mer information.  

den 9 september kl. 08:00 – 20:00

Vänsterpartiets valvaka 2018 

Var med på Vänsterpartiets stora valvaka 

och fira natten då vi vrider Sverige åt vän-

ster! Vi träffas på Debaser Strand och följer 

tv-sändningarna under kvällen. Du som vill 

äta middag kan göra det till självkostnads-

pris kl. 18-22 då Bar Brooklyn håller sitt kök 

öppet för oss. Ingen föranmälan krävs! 

DATUM: 9 september. 

TID: Kl. 18-23.59. 

PLATS: Debaser, Hornstulls strand. 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/

events/324165651482361/

Studiecirkel: ”Humanisten Karl Marx. 

En idéhistorisk studie”    

Marx vetenskapliga verk kretsade kring 

människans frigörelse. När han under-

sökte kapitalismen så upptäckte han såväl 

hinder som möjligheter den skapade för 

denna frigörelse. Den marxistiska delen 

av arbetarrörelsen fokuserade främst hin-

dren. Marxismen blev på så sätt en teori för 

att förklara kapitalismens herravälde. Men 

Marx verk lägger grunden för en frigörelse-

teori, för en materialistisk humanism och en 

konkret utopi. Det är det som är den röda 

tråden i boken. 

Manuskriptet finns att köpa vid första mötet. 

Endast kontanter. Studieledare Werner 

Schmidt och Eva-Lena Lundberg.  

DATUM: Torsdag 13 september kl. 18.00, 

sedan torsdagar varje vecka. 

PLATS: Kafé Karl Marx, Kungsgatan 84. 

ANMÄLAN: Obligatorisk anmälan per 

telefon 08-654 10 00/16 eller mejl anmalan.

storstockholm@vansterpartiet.se 

ARRANGÖR: CMS, Centrum för marxis-

tiska samhällsstudier.

Nyfiken Grå – föreläsningsserie 

Nyfiken Grå är en föreläsningsserie som 

löper under tio torsdagar i höst. Det är ett 

samarbete mellan Vänsterpartiets pensio-

närsklubb och ABF Stockholm. 

DATUM: Första träffen är torsdag 27 sep-

tember, därefter ytterligare nio gånger. 

TID: Kl. 13.00-15.00. 

PLATS: Kafé Karl Marx, Kungsgatan 84. 

KONTAKTPERSON: Eli Hirdman, 072-

301 41 40.


