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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 
digitalt och distribueras i första hand via 
e - post. Signerade artiklar om såväl lokala 
som nationella och internationella frågor 
publiceras. Redaktionen ansvarar gentemot 
repskapet för att de texter som publiceras 
följer Vänsterpartiets grundläggande värde-
ringar och hålls i en saklig och kamratlig ton. 

Redaktionen består av Erik Anders-
son, Marianne Berg Ekbom, Ellinor Hult-
man, Clara Lee-Lundberg, Charlotte Lilja 

Pittuco, Martin Lööf, Johan Norlin, Klas 
Sandberg och Monica Santa Cruz. 

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 oktober. 
Deadline är 15 oktober. 

Av skribenterna är 2 kvinnor och 8 
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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Inför valet publicerade Expressen en artikel 
som misstänkliggjorde den palestinska orga-
nisationen Grupp 194 och Jonas Sjöstedts 
kontakter med denna: https://www.expres-
sen.se/nyheter/val-2018/jonas-sjostedt-
hade-mote-med-terrorkopplad-grupp/

Röda Rösters redaktion vill därför 
ge Grupp 194s ordförande Said Hadrous 
att själv berätta om sitt arbete för fred i 
Palestina. 

Berätta lite om dig själv

Jag heter Said Hadrous och är född 
på Nakba-dagen 15 maj 1960 i ett pales-
tinskt flyktingläger i södra Libanon som 
heter Burj al Shamali. Jag bor i Landskrona 

sedan 28 år. Jag har studerat journalism på 
Karlova Universitet i Prag och har master-
examen i Samhällsvetenskap. Jag har även 
studerat vid det Högre Institutet för Kom-
munistpartiets ungdomsförbund Komsomol 
i Moskva 1980-1981 genom delegationen 
från Palestina Liberation Organisation.

Jag är aktivist i den palestinskpoli-
tiska rörelsen i Sverige och Europa, job-
bar i Galiléen Solidaritetsförening och är 
ordförande för Riksförbundet för Grupp 
194 i Sverige. 

Jag är medlem i Vänsterpartiet sedan 
mer än 20 år. Förra mandatperioden var jag 
ledamot i Landskronas kommunalfullmäk-
tige och i år blev kandidat nr 7 på Vänster-
partiets riksdagslista för västra Skåne. 

Vad är Grupp 194?

Grupp 194 i Sverige är en svensk-
registrerad icke-statlig organisation som 
samlar aktivister till försvar av palestinska 
flyktingars rätt att återvända till sina hem 
och sin egendom som de fördrevs från 
1948. Grupp 194 i Sverige är en oberoende 
förening som finns i ett antal städer och 
ständigt arbetar med att utöka sin räckvidd 
och närvaro. Basen finns hos den pales-
tinska politiska gruppen, men Grupp 194 
ser sig numera som en del av en rörelse för 
flyktingar i allmänhet. 

Gruppens namn kommer från FN:s 
resolution nr 194 som innebär ett erkän-

Intervju med  
Said Hadrous
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nande av palestinska flyktingars rätt att 
återvända till sina hem som de tvångsförflyt-
tades från under de händelser 1948 som har 
fått namnet  Nakba ”den stora katastrofen”. 

Grupp 194 har lokalföreningar över 
hela Sverige. Vi driver den palestinska frågan 
som är jätteviktig för oss. Vi bryr oss också 
om det som berör oss som palestinier som 
lever i Sverige. Frågor om att vara en del av 
samhället, frågor som handlar om trygghet 
och integration. Grupp 194 har medlemmar 
som är aktiva i olika civilsamhälleorganisa-
tioner, föreningar och grupper. Föreningens 
stadgar, som är själva grundvalen för verk-
samheten, fastställer dock att föreningen 
är självständig. Föreningens värdegrund är 
baserad på demokrati, mångfald, integration, 
jämställdhet och solidaritet. I Malmö har 
Grupp 194 på ett framgångsrikt sätt arbetat 
för att skapa mötesplatser och dialog, bland 
annat genom sin lokal i Rosengård som är 
ett populärt tillhåll för många ungdomar. 
Föreningen har drivit projektet Trygg 
Malmö där man sedan 2016 har organiserat 
nattvandring i Rosengård tillsammans med 
Somaliska Freds- och Skiljedomsfören-
ingen och Somaliska Regnbågeföreningen. 
Detta efter en period av skjutningar och 
ökad otrygghet där många människor har 
varit rädda för att vistas utomhus. Projektet 
belönades år 2017 med Malmö stads pris för 
årets föreningsinsats. 

Vad är DFLP?

DFLP är en palestinsk vänster och 
marxistisk front eller grupp som grundades 
1969. Det är ett organ inom den palestinska 
frigörelsesorganisationen (PLO). DFLP: s 
ideologi är marxistisk, antirasistisk och anti-
kolonialistisk. DFLP finns i olika palestinska 
läger i de omgivande arabiska länderna 
såväl i västbanken samt i Gaza. DFLP har 
olika humanitära och kulturella aktiviteter 
för att hjälpa de palestinska flyktingarna 
och minska deras lidande orsakat av Israels 
apartheidregim. DFLP har många svenska 
vänner och supportrar. 

DFLP har aldrig betraktats eller 
klassificerats som en terroristgrupp av FN, 
EU och Sverige samt majoriteten av världens 
länder. DFLP har många likheter med ANC 
som kämpade mot apartheidregimen i 
Sydafrika. 

Hur ser din vision för Palestina ut?

Det är mycket viktigt att genomföra 
FN:s resolution nr 194 och låta de pales-
tinska flyktingarna återvända enligt den 
internationella legitimiteten. Det är viktigt 
att uppnå en fred som kan tillfredsställa alla 
och avsluta ockupationen och apartheiden. 
Samexistensen är mycket avgörande för att 
uppnå denna fred och Israel måste erkänna 
de palestinska rättigheterna, såsom återvän-
danderätten, rätten till Jerusalem, stopp för 
bosättningar och så vidare.

Hur gör ni i Grupp 194 för att mot-
verka antisemitiska yttringar? 

Det största problemet är den sionis-
tiska rörelsen som förnekar palestiniernas 
rättigheter och till och med den palestinska 
existensen. Vi palestinier är offer för sionist-
rörelsen. 

Det är en rasistisk rörelse som har 
gjort sig skyldig till massakrer på palestinier 
och fortfarande använder våld som politiskt 
verktyg. Det är viktigt att skilja mellan 
sionismen och judaism. Vi har inga problem 
med judarna eftersom de också är offer för 
sioniströrelsen. Vi har funnits tillsammans 
med judarna i tusentals år och vi har goda 
relationer. Palestinier och araber är också 
semitiska folkgrupper. 

Grupp 194 är en fredlig grupp och vi 
tror på fred. Vi sympatiserar med alla för-
tryckta människor. Grupp 194, DFLP och 
palestinierna har aldrig någonsin varit an-
tisemitiska. Tvärtom tror vi på samexistens 
och kämpar mot antisemitism. Samtidigt 
kämpar vi mot apartheid och ockupationen 
på fredliga sätt.

Vad kan Vänsterpartiet göra i 
Palestina-frågan?

Vänsterpartiet är som en mor för alla 
människor, inte minst palestinierna. Vän-
sterpartiet är det enda parti som är baserat 
på jämlikhet, rättvisa, solidaritet och fred. 
En stark vänster betyder rättvisa. Vänstern 
kan skapa ett tryck för att erkänna de pales-
tinska rättigheterna. Det kan sätta press på 
EU och det internationella samfundet att 
avsluta konflikten och stoppa det palestinska 
lidandet.

Said Hadrous intervjuades av Johan Norlin, 
Röda Rösters redaktion

Läget är gott i Årsta rapporterar vice ordfö-
randen för Vänsterpartiets partiförening där, 
Martin Lööf. Valrörelsen gick som smort, nya 
medlemmar strömmar till.

Många av de som stödde Feministiskt 
Initiativ i förra valet övergick till att stödja 
Vänsterpartiet den här gången. I Årsta såg 
man också tidigare avhoppade medlemmar av 
Vänsterpartiet återinträda.

Hur tänker Vänsterpartiet i Årsta ta hand om 
de nya medlemmarna?

Martin Lööf svarar att styrelsen planerar att 
ordna kurs för de nytillkomna medlemmarna 
med övernattning ute på Vänsterpartiets kurs-
gård i Syninge. De kommer också att skapa 
arbetsgrupper i Årsta där de nya medlemmar-
na kan börja arbeta med viktiga, lokala frågor.

Många av de nya medlemmarna hjälpte till i 
valrörelsen.

Martin Lööf intervjuades av Klas Sandberg, 
Röda Rösters redaktion

Vänsterpartiet Årsta

Martin Lööf, privat foto
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Att förbjuda nynazistiska rörelser 
riskerar att bli en tung rallarsving i 
tomma luften.

Att vilja stoppa nynazistiska partier 
är en självklar reaktion. Jag har all sympati 
med Johan Norlins och Bengt Sundells 
inlägg. Det är vedervärdiga rörelser som 
lämnat berg av lik efter sig i det förflutna 
och som också idag inte är främmande för 
våld och hot mot misshagliga. 

Men efter den första reaktionen 
behöver man hejda sig och fundera över 
HUR det skall göras. Problemet är att 
nynazister och högerpopulister inte bara är 
en motbjudande fiende också en intelligent 
och anpassningsbar. Nej, nej, det handlar 
inte om beundran men man måste se san-
ningen i vitögat. Det finns gott om stupida 
knogjärns typer där men det finns också 
smarta och välinformerade figurer i deras 
led som ofta förutser våra drag och kommer 
med motåtgärder.

Det finns exempel:

När jag själv studerade medierätt vid 
Uppsala universitet visade docenten vid 
ett tillfälle upp en tjock trave med rasis-
tiska publikationer för oss. En stadig bunt 
med hat och hets... och inget var åtalbart 
enligt paragraferna om hets mot folkgrupp. 
Docenten förklarade att männen bakom de 
här skrifterna hela tiden höll noggrann koll 
på var lagarnas gränsstolpar stod och höll sig 
PRECIS utanför det åtalbara området eller 
i gråzonen. 

Försöker vi förbjuda nynazistiska 
partier riskerar vi att se samma sak. (Faktum 
är att Hitlers nazistparti i Tyskland var för-

bjudet av Weimarrepubliken i flera år efter 
det misslyckade kuppförsöket 1923. Nazis-
terna bytte bara namn ett tag, kallade sig för 
Deutsche Partei. Gömde undan hakkors och 
brunskjortor tills stormen blåst över.) 

Samma sak kommer att hända idag. 
De kommer att kringgå förbudet och fort-
sätter. Ett förbud måste inkludera definitio-
ner av vad nazism är för något, vad som skall 
förbjudas. Och man kan vara säker på att de 
definitionerna omgående kommer att stude-
ras under lupp på jakt efter kryphål. Vilka 
symboler är förbjudna? Är det förbjudet 
att hata och missfirma etniska minoriteter? 
På vilket sätt? (På sin tid talade president 
Nixon om ”lag och ordning”. Alla visste att 
han lovade klämma åt den afroamerikanska 
befolkningen.) Vi måste hålla i minnet att 
detta är en motständaren som är duktig på 
att bryta mot lagens anda men följa dess 
bokstav.

Och var drar man gränsen? Skall vi säga 
att Nordiska Motståndsrörelsen förbjuds? 
Betyder det att Sverigedemokraterna får 
vara? Och kan inte det uppfattas som att 
SD därmed är ”godkänt”?

Icke minst viktigt: att försöka 
förbjuda rörelser riskerar att skapa farliga 
prejudikat.

Vill man verka inom ramen för ett 
rättssamhälle, och det vill vi alla, så har vi 
nu ett stort problem: det kanske inte finns 
någon Quick Fix i form av ett förbud.

Klas Sandberg,  
V-Enskede

Replik på ”Förbjud rasistisk 
organisering” RR 41

Foto: Johan Norlin

Månadens citat
”Idag valdes Lotta Johnsson Fornarve, 
från Vänsterpartiet, till 2:e vice talman i 
riksdagen.

– Det här är väldigt glädjande. Nu 
har riksdagen visat att man inte vill ha en 
talman som uttrycker sig rasistiskt och ho-
mofobt. Lotta Johnsson Fornarve kommer 
att representera hela Sverige på ett sätt som 
Björn Söder och Sverigedemokraterna inte 
gör, säger Jonas Sjöstedt.”

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet Facebook 
24 september 2018 kl. 16:48

”Idag röstade vi nej till Björn Söder som 
vice talman i riksdagen.”
Christer Nylander,  gruppledare i riksdagen 

(L), Liberalerna Facebook 24 september 
2018 kl. 16:54

Sant är att Liberalerna valde att lägga ner 
sina röster, redaktionens anmärkning.

”Idag samlades den nyvalda riksdagen för 
upprop. Alliansens gemensamma kandidat 
Andreas Norlén valdes till talman. Nu bör-
jar en ny mandatperiod. Och som en känd 
gammal brittisk premiärminister kanske 
skulle ha sagt: Detta är inte slutet på en 
komplicerad regeringsbildning. Det är nog 
inte ens början på slutet. Men kanske är det 
slutet på början. ”

Nya Moderaterna Facebook 24 september 
2018 kl. 14:33

”Vi vill inte ge SD makt och inflytande och 
valde att inte släppa fram Björn Söder utan 
istället rösta för vänsterpartiets kandidat 
Lotta Johnsson Fornarve i valet om andra 
vice talman.”
Socialdemokraterna Facebook 24 septem-

ber 2018 kl. 19:28

”Annie Lööf förringar judars och samers 
ställning i Sverige när hon indirekt hävdar 
att de är svenskar. Dessa grupper har 
minoritetsställning i Sverige just för att de 
inte är svenskar. Skäms Annie Lööf för din 
rasistiska hållning!”

Björn Söder f.d. andre vice talman (SD), 
Facebook Centerpartiet 13 juni 2018
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Precis som debattören Monica de Santa Cruz 
skriver har polisen blivit överbelastad bl.a. för 
att andra samhällsinstanser bantats ner men 
det är inte hela förklaringen.

Gängbrottslighet och skjutningarna 
handlar om narkotikahandel men man köper 
inte bara narkotika utan också skjutvapen 
och handgranater. Narkotikaförsäljningen 
och våldet och dess offer utövas och utgörs av 
pojkar och yngre män i åldrarna 15-29 år. Det 
handlar alltså inte enbart om ett klassperspek-
tiv. Om det var så skulle ju det även tjejer och 
kvinnor finnas där.

Gängkriminalitet som växt till sig före-
kommer i en rad västländer. I våras fanns det 
i vårt län 47 kriminellt spridda gängnätverk. 
Våldet och kriminaliteten sker inte bara i det 
geografiska området som gängnätverket kom-
mer ifrån. Gängen har också förbindelse med 
varandra. Ungefär 1 % av befolkningen i vårt 
län berörs av denna allvarliga brottslighet.

Vi har haft flera möten i vårt distrikt 
om denna kriminalitet och kommit fram till 
följande Vänsterförslag för att få stopp på 
gängkriminaliteten.

• Polisen ska få de resurser de behöver 
för att stoppa gängkriminaliteten

• Polisens lokala kännedom är mycket 
viktig, därför satsar vi på närpoliser som 
med sin närvaro ger trygghet till de boende. 
Polisen måste bygga på tillit i de områden där 
den saknas eller är för svag.

• Polisen ska förhindra/försvåra för 
de kriminella att använda gator och torg 
som mötesforum, och de ska beslagta deras 
tillgångar

• Kameraövervakning tillsammans 
med polisiär närvaro reducerar öppna drog-

scener
• Försvaga den påverkan kriminella 

nätverk har i lokalsamhället och den status 
deras förebilder har. Polisens samverkan 
behövs med socialtjänsten för att få bort unga 
kriminella från nätverken.

• Tullens resurser behöver för-

stärkas för att minska på narkotika och 
vapeninsmugglingen.

• Satsning på bra kommunala skolor 
(exempel Botkyrka och Södertälje), inrätta 
familjecentraler, stärk upp vårdcentraler och 
folktandvård där folkhälsan är sämre.

• Investera i riktiga jobb och utbild-
ningar där arbetslösheten (ungdomsarbetslös-
heten) är störst

• Bygg fler billiga hyresrätter med bil-
liga hyror

• Utveckla den lokala demokratin och 
inrätta ungdomsråd.

• Höj lönerna och förbättra arbets-
miljön för de som arbetar i socialt utsatta 
områden

• Inför fria resor för barn upp till 18 år, 
sommarkollo, fritids och kulturverksamhet 
samt läxhjälp.

• Föräldravandringar, trygghetsvärdar, 
medborgarvärdar, bo-coacher, lugna gatan, 
väktare, ordningsvakter och störningsjourer. 
Veckovisa avstämningar mellan bostadsbolag, 
polis och kommun om hur arbetet för att 
trygga orten fortgår.

• Krisstöd till de boende då skjut-
ningar inträffat

• Tillitsarbete då föräldrar söker stöd
• Arbete ska ske genom myndighetsö-

vergripande samverkan kring den enskilde 
med sociala insatsgrupper, avhopparverksam-
het och aktivt stöd för de som varit omhän-
dertagna samt utveckla familjestödsprogram 
till framförallt mammor och systrar. 

Gunilla Roxby Cromvall ledamot för v i 
regionspolisråd Stockholm Gotland

Replik på 

”Polisen behövs när 
välfärden monteras 
ner” 
RR nr 41

Gängbrotts-

lighet och 

skjutningarna 

handlar om 

narkotikahan-

del men man 

köper inte 

bara narkotika 

utan också 

skjutvapen 

och handgra-

nater. 
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Valvakorna i Vänsterpartiet, nu menar jag de 
centrala, har haft lite olika karaktär. Då jag 
varit med om ett flertal, så kommer minnena 
fram vart fjärde år. Man har varit på Sheraton, 
Quality hotel, restauranger och liknande. 
Vissa år har det varit förköp, då man köper 
biljetter med mat. Arrangörerna har då vetat 
hur många som kommer och hur många som 
vill ha mat.

I år var det ingen föranmälan överhuvudtaget 
och det kanske ändå inte var så lyckat. En 
del fick stå hela kvällen, utan en enda stol att 
sitta på. Maten som inte var helt gratis tog 
slut vid 20.00. En maträtt i olika former som 
alla kostade 175:-. Köerna fram till bardisken 
ringlade hela kvällen. Det är klart man vill ha 
något att dricka och äta om man kommer vid 
18.00 och är där till 24.00 kanske.

Vart vill jag komma med det här? Om man 
nu är på ett stort ställe, varför kan inte Vän-
sterpartiet åka dit innan öppningen med lite 
enkla stolar? Varför kan man inte ha någon 
billigare mat ihop med den vanliga menyn? 
Det får man ju förhandla om innan.

Det här är de yttre formerna av Valvakan, 
men nog så viktiga. Stämningen, ropen, 
diskussionerna är ju underbara, man lever 
på det länge. En allmän festyra ihop med 
likasinnade, som man inte träffar på överallt. 
Speciellt detta valår, då vi låg så bra till <<<<i 
siffrorna. En optimism utan like. Roligt för 
en vanlig medlem, var ju också att partitop-
pen var där. Kända ansikten, de som jobbar 
för Vänsterpartiet dagligen.

Ett dilemma är naturligtvis när man ska välja 

ställe för ett så pass stort evenemang är ju just 
sittplatser eller inte, priser på förtäringen - 
hur högt kan man gå? Säkerheten är ju också 
viktig, men med enkla medel borde allt gå 
ihop.

Jag tänker gå på nästa valvaka också, men då 
vill jag ha en stol att sitta på!

 Ellinor Hultman
Vänsterpartiet Skärholmen

Jag vill ha en stol att sitta på

Ill: Klas Sandberg
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- De måste hållas utanför regerings-
samtalen!

- Vi kan inte släppa in dem i förhand-
lingssalen!

- Vi har den mest trovärdiga majori-
tetsformationen!

- Alla dom? Inte särskilt regeringsdug-
liga för nationen!

- I den här allvarliga situationen måste 
det till blocköverskridande samtal!

- Vi har ändå gemensamma värde-
ringar i vår plenisal!

- Nu går snart flyttlassen kring Rosen-
bad!

- Andra, tredje, fjärde hand på en 
bostad? 

( Jag har hört att Ersta Diakoni hyr ut 
om du har kontakter!)

- Vi tycker ju lika i de viktigaste frå-
gorna, EU, pensionerna, försvaret, välfärden!

- Vad sa du? Folkstyre? Politikerlö-
nerna? Saudierna? Marknadsvärden?

- Sveriges näringsliv vill ha lugn och 
ro, som det är måste det förbli!

- Var glad om du får ett jobb, vad är 
alternativet, planekonomi?

- Lämna det här till oss som vet hur 
det fungerar!

- Ni ska bara hålla tyst, det är vi som 
regerar!

- Vi politiker är de som bestämmer när 
vi lägger våra röster!

- Hur fan skulle det se ut om vanliga 
människor höjer sina röster!

- Politiken är densamma oavsett parti-
beteckning?

- Ta tag i saken själva då om ni vill ha 
förändring!

Niklas Lindgren,  
V Birka-Vasa

DET POLITISKA SPELET
Fritt efter riksdagens 8 partier.

Ill: Klas Sandberg
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Fyra tips för framgång
Det är dags att utfärda en varning också mitt bland optimismen:

Ill: Frida Lundin

+6-7000 medlemmar i landet är bra. +4% i 
väljarstöd i Stockholm är bra. Och vi kommer 
behöva mer. Nästa steg om vi vill bygga vidare 
på den här framgången - verkligen förskansa 
den - och bli en rörelse med makt att förändra 
mycket är att demokratisera partiet. Här är 
mina fyra konkreta råd. Följ dom så kommer 
det fortsätta gå ruskigt bra:

1. Alla som nu efter valet kommer företräda 
partiet i förhandlingar i kommuner. lands-
ting och riksdag: ta inga beslut utan att 

förhandlingspositioner granskats, justerats 
och godkänns på medlemsmöten. Gå inte 
med på ett slutligt avtal i kommunmajoriteter 
eller förhandlingsgrupper utan att medlem-
marna i er lokalförening haft sista ordet i äkta 
demokratisk anda. Insistera i förhandlingar 
på att vara 100% transparenta. Med andra 
ord, ge alla nya medlemmar riktigt inflytande 
från början. Och...

...För guds skull, sälj inte ut. 

Allt förtroende som vi aktivister byggt upp 
senaste månaderna kan raseras om beslut inte 
är demokratiskt förankrade.

2. Avskaffa valberedningar, till förmån för 
direktval till ordförandeposter och personliga 
nomineringar till andra förtroendeuppdrag. 
Låt medlemmar rösta i direktval (gärna 
genom en digital valsedel som mejlas till alla 
medlemmar) på den dom vill se som ordfö-
rande, lokalt, regionalt och i partiet, både för 
att öka medlemsinflytande och öka bredden 
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i opinion som kan komma till tals. Valbe-
redningar har spelat ut sin roll och deras 
funktion kan ersättas av direkta nomine-
ringar från medlemmar. Kandidatlistor 
kan, till exempel, fastställas på andra sätt 
med en ordning som reflekterar hur många 
röster en kandidat får av medlemmarna. Vi 
minskar avstånden mellan medlemmar och 
våra förtroendevalda, ökar deltagandet i vår 
interna demokrati, och vips blir politiken 
mer aktiv, rotad och pålitlig.

3. Investera pengar i föreningar där vi har 
stort väljarstöd. Hjälp föreningar i förorter-
na skaffa lokaler med ett bra läge. Bra läge 
är viktigt och låt det kosta. Vänsterpartiets 
lokaler ska bli en naturlig knutpunkt för det 
lokala föreningslivet och politiken. Kom på 
sätt att göra lokalerna självförsörjande och 
inte beroende av statliga pengar, genom att 
använda dom för kaféer, bokaffärer, evene-
mang, kampsportsträning, bokcirklar eller 

vad tusan medlemmarna och folk i området 
kommer på.

4. Ring alla medlemmar. Låter banalt och 
tråkigt, men det är det personliga kontak-
ten som skapar en rörelse. ”Likes” på Face-
book betyder ingenting i det långa loppet. 
Men kontakter, tillit, vänskap och fysisk 
kontakt gör det. Bygg rörelsen i den fysiska 
världen. Använd informationsteknologi för 
att möjliggöra det, men missta inte likes på 
FB för engagemang. Bli vänner utanför FB 
med folk i era föreningar. Anordna sociala 
aktiviteter tillsammans. Ha karaokekvällar. 
Gå på krogen. Knacka dörr i ert område för 
att prata om lokala problem. Fortsätt att 
ring tills du personligen hört varje medlems 
röst.
Tillsammans kommer vi vinna!

David Dahlborn, V Hässelby-Vällingby

Ill: Klas Sandberg

Stäm in i kören
Vänsterpartiet har fått rekordmånga nya 
medlemmar i och med valrörelsen. Men vad 
gör vi med dem? Min tråkiga erfarenhet är 
att många hamnar i passivitet, kanske efter 
ett besök på ett partimöte som kändes lite 
tråkigt. Men det finns så mycket att göra. 
Blåsorkestern erfarenhet, när vi spelat varje 
dag i två veckor runt distriktet, är att det 
går att arbeta på ett roligt sätt som både kan 
entusiasmera våra medlemmar och sprida 
positiva känslor för partiet. Vi erbjuder nu 
nya medlemmar möjligheten att komma och 
spela med oss.

Men det finns flera sätt. Varför finns 
det inte en kör inom partiet undrar många? 
Nu frågar vi, finns det gamla och nya med-
lemmar som är intresserade av att starta en? 
Finns det någon medlem eller sympatisör 
som kan tänka sig leda en? Marion Sundqvist 
är en av de entusiaster som följde Blåsorkes-
tern under valrörelsen. Hon kan tänka sig 
vara kontakt för dem som är intresserade. 
Kultur är en stark kraft och en möjlighet

Lennart Kjörling (0708927034)  
Marion Sundqvist  

(marionsundqvist@gmail.com eller 
0704465229)
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En fd. partiledare myntade  ”den första 
svenska värderingen – att göra rätt 
för sig ” i Almedalen för två år sedan. 

Jag vet inte om det gällde nyanlända/ensam-
kommande  eller svenska riksdagsledamöter?  
Var och en får fundera på den frågan. Inför 
2018 års valrörelse har i alla fall ett antal 
ledamöter av svenska Riksdagen tvingats 
lämnat sina partier efter diverse fuffens, skan-
daler och korruption.  Även härskartekniker 
förekommer och det har drabbat de kvinnliga 
riksdagsledamöterna. Är det då konstigt att 
under de senaste två valen har de kvinnliga 
ledamöterna  minskat till 43,6 procent? 2006 
var antalet kvinnliga ledamöter 47,3 pro-
cent av de 349 riksdagsledamöterna. Bland 
partierna har Vänsterpartiet flest kvinnliga 
riksdagsledamöter, 12 av 21 är kvinnor – 57 
procent. Hos SD är 5 av 11 ledamöter, kvin-
nor (22 procent). Metoo verkar inte ha gjort 
något större intryck inom partierna, med 
något undantag.

Inför valet 2018 är drygt hälften av 
kandidaterna  i hela landet som är omnomi-
nerade, från 2014. Men nu är det en högre 
andel äldre, fler med eftergymnasial utbild-
ning, och bland inrikes födda. Dessa omno-
minerade kandidater har nu en förbättrad 
listplacering. Flest omnominerade är kandi-
dater till Kommunfullmäktige (57 procent), 
till Landstingsfullmäktige (42 procent)  och 
till Riksdagen (39 procent). Det är vanligare 
med omnominerade i de äldre åldersgrup-

perna. I gruppen 65+ finns 46 procent fler 
omnominerade än bland kandidater mellan 
18 – 29 år. Andelen omnominerade är flest 
bland infödda. Hälften av kandidaterna har 
en bättre listplacering 2018 jämfört med 
2014. Att andelen äldre  65+, är fler är posi-
tivt anser jag. De representerar 25 procent av 
väljarna.

Är riksdagsledamöternas förmåner 
rimliga? Läs faktarutan här bredvid och bilda 
dig din egen uppfattning. 

Det kanske inte är så konstigt att drygt 
hälften av riksdagsledamöterna har låtit sig 
omnomineras från 2014 med tanke på dessa 
förmåner. Det är endast Vänsterpartiet som 
har tagit sina väljare på allvar. Med tanke på 
vilka grupper Vänsterpartiet representerar, 
har vänsterpartiet ett eget partiskattsystem 
baserat på prisbasbeloppet. Ledamöterna får 
ut 28.438 kr i arvode 2018.

Vänsterpartiet vill få bort dessa til-
läggsarvoden, de är för höga i förhållande till 
de grupper vi representerar och som vi fått 
våra mandat från (röster i valet). Vi får lättare 
att sätta oss in i hur våra väljare har det, under 
vilka förhållanden de lever. Och partierna och 
riksdagsledamöterna ska följa den uppfö-
rande- och etikkod riksdagen beslutade 2016. 
Skattebetalarna/medborgarna ska inte be-
höva  ägna sig åt att curla och städa upp efter 
dom som inte följer denna uppförande- och 
etikkod, bland annat ”En riksdagsledamot 
förväntas främja allmänintresset före sitt eget 
intresse, och inte utnyttja sin ställning för att 
vinna egna materiella eller ekonomiska förde-
lar. Lika självklart som viktigt att ledamöterna 
själva följer de lagar de stiftar.”

Normalt brukar det heta ”att göra 
rätt för sig”, jag tror inte att detta är enbart 
”svenska värderingar” utan är en internatio-
nell företeelse.

Bengt Sundell, V Liljeholmen - Hägersten

Månadsarvode på 65.400 kr, Guld-•	

kort på SJ för 89.100 kr, 50.000 

för utlandsresor, gratis övernatt-

ningslägenhet om du bor 5 mil 

från Riksdagshuset. Ordnar du 

själv övernattning har du 8.600 

kr i hyresbidrag varje månad, 

Du slipper trängselskatt då dina 

resor räknas som tjänsteresor, 

en bärbar dator, en mobiltelefon, 

en surfplatta, en skrivare, en 

bildskärm och tangentbord. Egen 

”hjälpreda”/ talskrivare som hål-

ler reda på dig.

Förutom ditt månadsarvode har •	

du som vice ordförande i ett 

utskott 75.210 kr i månaden. 

Som ordförande har du 78.480 kr. 

Som vice talman har du 85.020 

kr. Som talman har du 168.000 

kr. Ditt ” tjänsteställe ” finns på 

hemorten, när du är i Stockholm 

har du ett traktamente på 380 kr 

per dag.

Alla nyvalda riksdagsledamöter •	

från 2014 och framåt får ett ”om-

ställningsstöd” när de slutar. Har 

du suttit i riksdagen minst ett år 

får du 85 procent av ditt arvode. ( 

Tidningen Metro 8/3 2018)

Är riksdagsledamöternas förmåner rimliga?

Ill: Klas Sandberg
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Inledningsvis, några rader jag formulerade på 
morgonen den 10 september.

”Visst är det glädjande att V gick 
fram. I många kommuner väldigt starkt, vil-
ket gör det möjligt för den bredare vänstern 
att bygga lokala rörelser. Men jag känner 
också stor sorg när jag ser det sammantagna 
resultatet. Detta är ett val där människor 
mitt i livet - med sina villor och bostadsrät-
ter, med sina stora bilar, med sina golfresor, 
skotersafaris, jaktlag, trevliga middagar på 
stans restauranger, vinprovningar, med sitt 
skattegnäll, med sina långresor till Thailand, 
och med sina bekymmer med att gräsmattan 
torkade ut i somras - svek sina barn och kom-
mande generationer. Jag förstår helt och fullt 
att så många unga idag ger ett stort finger åt 
vuxenvärlden. Väldigt många, alltför många, 
av väljarna har i detta val gett ett stort finger 
åt sina barn.”

Det är skrivet i en molande vrede över 
hur flagrant människor, politiker och media 

skiter i de avgörande ödesfrågor vi står inför, 
och att väljarkåren till 60 procent lutar så 
starkt åt höger. Men sedan, vad gör vi då 
lokalt åt detta?

I skrivande stund är det oklart 
vad som kommer att hända med styret i 
Stockholms stad och i Landstinget. Trots 
Vänsterpartiets valframgång är det stor risk 
att vi blir utan avgörande parlamentariskt 
inflytande över politiken i Stockholm. Det 
är väldigt synd. Kamraterna i stadshuset har 
gjort ett oerhört bra arbete och flyttat fram 
flera viktiga områden. Kvittot är partiets 
stora valframgång i kommunalvalet. Men 
vad hjälper det när koalitionspartierna gick 
kräftgång.

Så vi bör förbereda oss på opposi-
tion. Och där tror jag vi kan göra bäst nytta 
genom att bygga en stark rörelse och då inte 
utifrån ett snävt partitänkande. Istället bör 
vi engagera oss i ett gräsrotsarbete i, och 
tillsammans med allehanda systemkritiska 

rörelser, med rörelser som arbetar med 
praktisk solidaritet i stadsdelarna och med 
ekologiska rörelser.

Vi bör inte vara rädda för att främja 
ett alternativt leverne i praktiken samtidigt 
som vi fortsätter att utveckla visionära idéer 
om ett gott, rättvist, jämlikt och jämställt 
liv. Vi behöver ge fan i skitdrömmarna (för 
att tala med Nina Björk) som det bestående 
samhället erbjuder, utan att för den skull 
överge människorna. Vi behöver finnas mitt 
i vardagen, i kontakt med människor som 
sliter för att få det att gå ihop, men samti-
digt levande exempel på att det går att leva 
ett annat liv. Ett liv där en hållbar framtid 
för alla barn och barnbarn är den viktigaste 
ledstjärnan.

Torbjörn Vennström, V Kungsholmen

Väljarna struntade i sina barns framtid
Ill: Johan Norlin
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Våldsförebyggande veckan i Rinkeby-

Kista Den 28 september–5 oktober kan 

du delta i samtal, teater och föreläsningar 

om hur våld kan förebyggas. Det blir fokus 

på normer, machoideal och vårt gemen-

samma ansvar. Den våldsförebyggande 

veckan i Rinkeby tar plats på biblioteket, 

förskolorna, ungdomsgårdarna och på 

torgen. Se programmet dag för dag – vad 

passar dig? http://www.stockholm.se/valds-

forebyggande 

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ar-

rangerar den våldsförebyggande veckan i 

samarbete med andra aktörer i området. 

Allt är gratis!

Grundföredrag i Marxism Marxism är ett 

ämne som kan verka väldigt komplicerat 

och svårt (mest för att folk gör det onödigt 

svårt), men vi tycker inte att socialistisk 

teori ska vara begränsad till ett fåtal perso-

ner. Därför kommer distriktsordförande Ylva 

Seigerlund och håller ett grundläggande 

föredrag i marxism, alla är såklart välkomna 

oavsett om en är medlem eller inte och 

inga förkunskaper krävs. Tillsammans dis-

kuterar vi och hjälps åt att reda ut begrepp 

och teorier! 

DATUM: Måndag 1 Oktober 

TID: 18:30- ca 21:00 

PLATS: Röda korsets folkhögskola, Skär-

holmen 

ARRANGÖR: Ung Vänster Skärholmen

Nachos för nya Välkommen till Nachos för 

nya medlemmar med Jens Holm, miljö-

politisk talesperson. Nachos, politik och 

argument! 

DATUM: 2 oktober. 

TID: Kl. 18-20. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsga-

tan 84.https://www.facebook.com/

events/938482723014705/

SOPPA, PINGIS & POLITIK! Vi kör rund-

pingis, diskuterar politik över en skål soppa 

och umgås!  

Medlemmar,	vänner	och	den	som	är	nyfi-

ken på vänsterns politik är varmt välkom-

men till detta öppna möte som arrangeras 

av Vänsterpartiets föreningar på Söder-

malm 

Datum: 4 oktober 

Tid: kl 18-20.30 

Plats: Havregatan 4 

Arrangör: V Vita Bergen och V Västra 

Södermalm 

Jämlikhetsdagen 2018 Om ojämlikhetens 

orsaker kommer Göran Therborn, som nu 

får Hederspriset, och Per Molander, som 

fick	priset	2015,	att	föra	ett	samtal	lett	av	

Lisa Pelling från Arenagruppen. Är ojämlik-

het	ett	naturligt	tillstånd	eller	finns	vägar	att	

bryta utvecklingen mot ökade klyftor? 

DATUM: 4 oktober. 

TID: Kl. 18-20. 

PLATS: Katasalen i ABF-huset, Sveavä-

gen 41. 

ARRANGÖR: Jämliksfonden 

https://www.facebook.com/

events/250158222342768/

Nyfiken Grå – föreläsningsserie En 

tredje vänster med Johan Lönnroth. Alltid 

med paus för kaffe och bullar, välkommen!  

DATUM: 4 oktober. 

TID: Kl. 13-15. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.  

ARRANGÖRER: Vänsterpartiets pensio-

närsklubb och ABF Stockholm.

Tillsammans gör vi skillnad För dig 

som	vill	fördjupa	dig	lite	mer	finns	heldags-

kursen Tillsammans gör vi skillnad under 

hösten. Här får du en mer detaljerad bild av 

Vänsterpartiets politik och ideologi och om 

hur du kan vara aktiv. Vi bjuder på frukost 

och lunch. Välkomna! 

DATUM: 6 oktober. 

TID: Kl. 10-17. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84. 

ANMÄLAN: anmalan.storstockholm@

vansterpartiet.se. 

https://www.facebook.com/

events/250158222342768/

Nachos för nya FackligaVänsterpartiets 

fackliga valrörelse har varit intensiv och 

gett massor av energi! I Stockholm har de 

fackliga valarbetarna stått utanför post-

terminaler, brevbärarkontor, sjukhus och 

vårdboenden. Överallt har responsen från 

dom anställda varit överväldigande positiv. 

Nya medlemmar har kommit med under 

sommarens valkampanj.  

Kom och hitta just din plats i Vänsterpar-

tiet. Vi bjuder på nachos och pratar om 

det fackligt-politiska läget i Stockholms län 

och om de aktiviteter Fackliga utskottet 

och branschföreningarna har de närmaste 

månaderna. 

Datum: 9 oktober 

Tid: kl 18-20 

Plats: Kafé Marx, Kungsgatan 84 

Arrangör: V Storstockholm 

Nyfiken Grå – föreläsningsserie Fokus 

Ryssland med Jan Hammarlund, Per Lean-

der, Niklas Wallén. Med paus för kaffe och 

bullar, välkommen!  

DATUM: 11 oktober. 

TID: Kl. 13-15. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.  

ARRANGÖRER: Vänsterpartiets pensio-

närsklubb och ABF Stockholm.

Röd lördag Välkommen till Brommaplan 

lördagen den 13 oktober. Då är det Röd 

lördag på temat: En avgiftsfri kollektiv 

trafik.	Vi	driver	det	kravet	eftersom	det	gör	

Stockholm tillgängligt för alla och är bra för 

miljön. Vi är på torget från klockan 11 till 

cirka	13.	Kom	förbi	och	ta	en	fika	eller	hjälp	

till	att	dela	ut	flygblad	och	servera	kaffe.	De	

som är mycket intresserade av miljön kan 

hämta ett ex vänsterpartiets omställnings-

plan för ett grönt Stockholm. 

Arrangör: V Bromma

Nachos för nya Välkommen till Nachos för 

nya medlemmar med Ali Esbati, arbets-

marknadspolitisk talesperson. Nachos, 

politik och argument! 

DATUM: 16 oktober. 

TID: Kl. 18-20. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84. 

https://www.facebook.com/

events/938482723014705/

GÅ PÅ MUSEUM MED OSS!  Den 17 

oktober går Vänsterpartiet Sundbyberg och 

Vänsterpartiet Kista tillsammans för att se 

utställningen 100 år av kamp på historiska 

museet. Vi har bokat en egen musée-värd 

som kommer guida oss genom utställ-

ningen. 

Nu efter valet kan vi behöva få både kultur 



och inspiration till att fortsätta vår kamp för 

solidaritet och rättvisa. Efter utställningen går 

de	som	vill	och	fikar	ihop,	så	vi	kan	passa	på	

att socialisera lite 

Begränsat antal platser, glöm inte att anmäla 

er! 

Välkomna! 

Datum: 17 oktober 

Tid: kl 18.30-19.30 

Plats: Historiska museet, Narvavägen 13-17 

Arrangör: V Kista och V Sundbyberg 

Träffa Jonas Sjöstedt i Farsta Kom och 

träffa Jonas Sjöstedt. Det går att förändra 

världen om man vill. Fast knappast ensam. 

Ska det bli ordentligt gjort måste vi göra det 

tillsammans.   

Ta med dina vänner, grannar och arbetskam-

rater och kom tillsammans till Fanfaren den 

17 oktober. 

Välkomna! 

DATUM: 17 oktober 

TID: Kultur från 18.30, Jonas talar 19.00 

PLATS: Fanfaren, Farstagången 8.  

ARRANGÖR: V Farsta

Kallskänkan – en poetisk kabaré om 

makt och mackor En poetisk kabaré uti-

från Jenny Wrangborgs diktsamling. I köket 

på ett kafé i Göteborg snurrar arbetet som 

en rostfri maskin med sylvassa blad i hög 

hastighet. Navet är de anställda, förenade 

bortom bakgrund, ursprung, klass. Förenade 

av yrkesstolthet, passion, stressrelaterade 

skador och drömmar om något mer.  

DATUM:	17	oktober,	se	fler	datum	i	Face-

bookevenemanget. 

TID: Kl. 19-20.15. 

PLATS: Teater Brunnsgatan Fyra. 

https://www.facebook.com/

events/673810536338593/?event_time_

id=673810566338590

Nyfiken Grå – föreläsningsserie Fokus 

Politik och fotboll med Ekim Caglar. Alltid 

med paus för kaffe och bullar, välkommen!  

DATUM: 18 oktober. 

TID: Kl. 13-15. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.  

ARRANGÖRER: Vänsterpartiets pensio-

närsklubb och ABF Stockholm.

Tillsammans gör vi skillnad För dig 

som	vill	fördjupa	dig	lite	mer	finns	heldags-

kursen Tillsammans gör vi skillnad under 

hösten. Här får du en mer detaljerad bild av 

Vänsterpartiets politik och ideologi och om 

hur du kan vara aktiv. Vi bjuder på frukost 

och lunch. Välkomna! 

DATUM: 20 oktober. 

TID: Kl. 10-17. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84. 

ANMÄLAN: anmalan.storstockholm@

vansterpartiet.se 

https://www.facebook.com/

events/323076474915898/

Röd lördag	Lokalt	fick	vi	ett	fantastiskt	stöd	

och det är nu viktigt att vi visar att vi inte 

bara syns under valtider utan fortsätter vara 

en aktiv del av vårt område, driver de frågor 

vi fått förtroende att driva och förankrar vår 

politik hos medborgarna. Därför kommer vi 

under	hösten	ha	flygbladsutdelningar	vid	

olika tunnelbanestationer.  

Datum: 20 oktober 

Tid: kl. 11-13 

Plats: t-banan i Bagarmossen 

Arrangör: V Hammarby-Skarpnäck  

Anmäl dig via Zetkin https://www.zetk.in/o/

vansterpartiet-hammarby-skarpnack eller 

hammarby-skarpnack@vansterpartiet.se / 

073-6168351.

Nyfiken Grå – föreläsningsserie Vi kräver 

ett nytt pensionssystem! Med Tantpatrullen. 

Alltid med paus för kaffe och bullar, välkom-

men!  

DATUM: 25 oktober. 

TID: Kl. 13-15. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.  

ARRANGÖRER: Vänsterpartiets pensio-

närsklubb och ABF Stockholm.

Skogspromenad Öppen medlemsaktivitet, ta 

med familj och vänner! Promenad och guid-

ning i Årstaskogen söndagen den 28 oktober 

2018 kl. 13.00 med Anders Djerf. Lär känna 

Årstaskogen och Naturreservatet Årstasko-

gen - Årsta Holmar. Samling vid entrén mot 

skogen uppe vid Årsta gård.  

Varma kläder och bra skor rekommenderas, 

liksom en termos med något varmt! 

Arrangör: V Årsta

Nachos för nya Välkommen till Nachos för 

nya medlemmar med Karin Rågsjö, soci-

alpolitisk talesperson. Nachos, politik och 

argument! 

DATUM: 30 oktober. 

TID: Kl. 18-20. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84. 

https://www.facebook.com/

events/938482723014705/


