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Låt tusen röster höras

Röda Röster är en periodisk debattskrift som 
ges ut av Vänsterpartiet i Stockholm stad. 
Den publiceras enbart digitalt och distribu-
eras via e - post. Signerade artiklar om såväl 
lokala som nationella och internationella 
frågor publiceras. Artikelförfattarna ansvarar 
helt för innehållet i texterna. Redaktionen 
ansvarar för att de texter som publiceras 
följer Vänsterpartiets grundläggande värde-
ringar och hålls i en saklig och kamratlig ton.

Röda Röster distribueras via e-post 
den sista arbetsdagen varje månad. Kontakta 
distriktsexpeditionen storstockholm@
vansterpartiet.se om du inte får tidningen. 
Här kan du hitta tidigare utgivna nummer av 
Röda Röster: http://storstockholm.vanster-
partiet.se/roda-roster/

Redaktionen består av Erik Anders-
son, Marianne Berg Ekbom, Ellinor Hult-
man, Bengt Larsson, Clara Lee-Lundberg, 
Charlotte Lilja Pittuco, Martin Lööf, Johan 
Norlin, Klas Sandberg och Monica Santa 
Cruz.

 
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 novem-
ber. Deadline är 15 november.

Redaktionen vill uppmana fler kvin-
nor att ta del av debatten. I detta nr 44 är 5 
kvinnor och 7 män skribenter.

.

Ill: Klas Sandberg
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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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Surrogatmödraskap strider mot de mänskliga 
rättigheterna

Surrogatmödraskap är en omänsklig 
exploatering av kvinnokroppen och strider 
mot FN-konventionen artikel 6 om att 
“vidta alla lämpliga åtgärder för att be-
kämpa alla former av handel med kvinnor 
och utnyttjande av kvinnoprostitution”. 
Surrogatmödraskap innebär att kvinnan 
befruktas, bär barnet och förlöser det för 
någon annans räkning. Detta förekommer i 
två varianter:  

1. Altruistiskt surrogatmödraskap är 
en överenskommelse mellan surrogaten och 
de som vill bli föräldrar, ingen betalning 
ingår och man känner ofta kvinnan sedan 
tidigare.

2. I kommersiellt surrogat-
mödraskap ingår ekonomisk 
kompensation, ofta kom-
mer man i kontakt med 
kvinnan via en institu-
tion utomlands.

För närvarande är 
ingen form av surrogatmödra-
skap tillåtet i Sverige och det 
debatteras om det ska fortsätta på det 
spåret eller bli lagligt.

Förespråkare för surrogat-
mödrarskap anser att det främjar 
ett mer jämlikt samhälle då det 
ger bland annat homosexuella 
större möjligheter att få barn 
då adoption, i många fall, är 
uteslutet. TV4 morgon lyfte fram 
ett homosexuellt par som vill få 
barn genom surrogat: “det passar 
oss bäst” och “det finns exempel där 
barnet mår bra och surrogaten mår 
bra, vi har inte tänkt på det mer än så.” 
Paret menar också att det är synd att 
surrogatmoderskap är olagligt i Sverige 
men att de kommer utföra sin plan i alla 
fall: “då får vi åka till något annat land”.

Bristerna i industrin är lätta att hitta 
bara vi tittar efter dem. Men bristande 
mediabevakning har lett till en dominans 
av positiva historier från nyblivna föräldrar 
och kliniker. Intet många historier från 
kvinnorna bakom har fått tagit rum. Bakom 
kulisserna ser man att “Det blir en marknad 
av kvinnors kroppar” menar Dina Viksten 
Abrahamson, politisk sekreterare i Ung 
vänster, i samma episod “de blir behållare 

bor i Ukraina och hade sedan tidigare fött 
en son genom kejsarsnitt och när hon blev 
surrogatmamma åt tvillingar gick stygnen 
upp och livmodern sprack. “Först kände jag 
skuld, jag var rädd att de skulle dö”, berättar 
Natalya och Viksten Abrahamson påstår att 
det finns ett flertal fall där kvinnan inte vill 
lämna ifrån sig barnet vilket kan leda till en 
stor konflikt, för vem har rätten till barnet? 
Enligt mater est-regeln som infördes i Sve-
rige 2003 i samband med att äggdonation 
blev lagligt betyder det att surrogatmodern 
räknas som den biologiska föräldern och 
kan därför ha rätt till barnet. Samtidigt 
framträder problematiken kring aborträt-

ten, samma typ av konflikt kan uppstå i 
detta fall.

Surrogatmödraskap strider 
direkt mot de mänskliga rättigheterna. 

Aborträtten bortses och enligt FN har 
barnet rätt att veta vart de kommer ifrån så 
långt som det är möjligt, vilket inte gäller i 
detta fall även om det, enligt svensk lag, är 

surrogatmodern som är den biologiska 
mamman. Detta är varför vi omöjli-

gen kan tillåta surrogatmödra-
skap.

Niki Warden Werning V 
Västra Södermalm”

Källor:
Feministiskt 

intiativ, https://feminis-
tisktinitiativ.se/politik/

sexualpolitik/surrogat-
modraskap

TV4 Morgon, “Surro-
gatmödraskap -argument för eller 

emot”, 2016-02-24, https://www.youtube.
com/watch?v=iVWXCZKv_24.

Uppdrag granskning 2018-09-19 
https://www.svtplay.se/video/19352859/
uppdrag-granskning-sasong-18-de-nya-
surrogatmodrarna

https://www.svd.se/fortydligande-
av-ordval-i-artikel-om-surrogatmodraskap

för någon annans barn, kommersiellt eller 
inte”.  

Riskerna som medförs av surrogat-
mödraskap är många, dels genom de fysiska 
skadorna som Uppdrag gransknings pro-
gram bekräftar dels genom den emotionella 
belastningen kvinna utsätts för. Programmet 
lyfter fram Natalyas historia. Natalya 

Ill: Frida Lundin
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I förra numret av Röda Röster skriver Klas 
Sandberg om ”tunga rallarsvingar i tomma 
luften”  och att ” det kanske inte finns någon 
quick fix i form av ett förbud ”. Faktum är 
att det gäller att följa den lagstiftning som 
finns och att Sverige internationellt ska leva 
upp till FN:s konvention om avskaffande av 
alla former av rasdiskriminering som Sverige 
skrev under 1966 och som ratificerades 1971.

• I Regeringsformen (RF) 2  kap. 24§, 
2 stycket finns redan i dag ett grundlags-
mässigt stöd för att förbjuda rasistiska och 
nazistiska organisationer. .

• Sverige är sedan 1971 ansluten till 
FN-konventionen om avskaffande av alla 
former av rasdiskriminering. Varje konven-
tionsstat är enligt konventionens artikel 4 
(b) skyldig att olagligförklara och förbjuda 
organisationer som främjar och uppmanar 
till rasdiskriminering. Trots upprepad kritik 
från övervakningsorganisationen CERD har 
Sverige ännu inte infört något sådant förbud 
i sin lagstiftning. Sverige reserverade sig inte 
mot kravet på organisationsförbud när FN:s 
rasdiskrimineringskonvention skulle harmo-
niseras med svensk lag.

Så vad är då problemet? Straffbestäm-
melserna i Brottsbalken (misshandel, olaga 
hot mm) samt hets mot folkgrupp uppfyller 
inte konventionens krav på att olagligförklara 
rasistiska organisationer. Detta har nu den 
socialdemokratiska regeringen förstått och 
Justitieminister Morgan Johansson säger 
i Sveriges Radio 20180713 att ”vi bör ta 
fram en lagstiftning som gör det lagligt att 
förbjuda nazistiska och rasistiska organisatio-
ner…..// De utgör nu, tycker jag ett allvarligt 
hot mot enskilda människor, så det här måste 
vi vidta mer kraftfulla åtgärder mot. Reger-
ingen planerar nu att tillsätta en utredning 
som ska ta fram ett lagförslag som skulle 

kunna bli verklighet 2020.”
Det finns inget att utreda anser jag, 

Sverige har förbundet sig i och med ratifice-
randet 1971 av FN-konventionen om förbud 
mot rasistiska organisationer. Rasdiskrimi-
neringskonventionen har idag 177 anslutna 
stater (av 197 i världen). Rasismen och 
främlingsfientligheten idag  i Sverige leds av 
Nordiska motståndsrörelsen (NMR) som 
2015 registrerade ”en parlamentarisk gren” 
inför valet 2018. NMR har systerorganisa-
tioner i Norge, Danmark och Finland. Målet 
är att skapa en nationalsocialistisk republik 
i Norden. Den svenska demokratin accep-
teras inte, och Sverige anses vara ockuperat 
av en ”judisk konspiration”. De vill upprätta 
ett statligt institut  för att ”med moderna 
genetiska profileringar rasbedöma samtliga 
människor som fått svenskt medborgarskap 
efter 1975 och deras efterkommande”. Ett 
uttalat mål är att deportera merparten av alla 
som inte är ”etniska” nordeuropéer eller av 
närbesläktade folkslag. (Svt 29/9-2017). Den 
30/11 2017 förbjöd en finsk tingsrätt NMR 
och Pohjoinen perinne. ”Tingsrätten ansåg 
att det finns ett trängande samhälleligt behov 
för att lägga ner en organisation som Nord-
iska motståndsrörelsen och att det allmänna 
bästa kräver det.”  

Se Finland som ett föredöme. Glöm 
inte varför vi har FN:s rasdiskriminerings-
konvention, som Sverige undertecknade 
1966 och ratificerade 1971. Jag tror inte 
att FN och dessa 177 stater som ratificerat 
konventionen tänkte på ”att skapa farliga pre-
judikat”, jag tror de tänkte på alla människors 
lika värde och på demokratins överlevnad.

Bengt Sundell. V Liljeholmen -  
Hägersten

Slutreplik på ”Förbjud 
organiserad rasism” RR nr 41

Vänsterpartiet Västra Söder-
malm

Intervju med ordförande Freddy Grip

Har ni märkt av några förändringar 
omedelbart före eller efter valet? Exempelvis 
nya medlemmar, fler som vill aktivera sig? 

Det har strömmat in medlemmar. Nu 
är vi över 1000 medlemmar på Södermalm 
(Vita bergen + Västra Södermalm, red. anm.) 
Det blir en rolig och spännande utmaning att 
hitta sätt att aktivera alla. 

Har ni g jort något som kan vara ett 
bra exempel för andra föreningar?

Vi försöker skapa många olika typer av 
aktiviteter. Senast hade vi en mer social akti-
vitet som vi kallade pingis och politik, där vi 
åt soppa, spelade pingis och pratade politik. 

Vad har ni för framtidsplaner?
Vi vill vara med och bygga en stark 

och bred vänsterrörelse där medlemmarna 
hittar saker att göra. Där medlemmarna kän-
ner att ens engagemang och kompetenser tas 
till vara.

Ni har en gemensam Facebook-sida 
med er granne Vänsterpartiet Vita Bergen. 
Samarbetar ni mycket med dem? 

Vi samarbetar mycket. Vi har en stads-
delsnämnd och mycket gemensamt. 

Hur är det politiska klimatet på 
Södermalm?

Det går inte att ta miste på den vän-
stervåg vi ser. Med massa nya medlemmar och 
engagemang känns det så kul att tillsammans 
med styrelsen och medlemmarna vara en 
konstruktiv politisk kraft. Vi behövs, särskilt 
nu när Miljöpartiet sviker och ger makten till 
Alliansen. Nu går vi in i opposition denna 
mandatperiod med sikte på EU-parlaments-
val 2019 och allmänna val 2022.

Freddy Grip intervjuades av Johan Norlin, 
Röda Rösters redaktion
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Liberalerna och deras partiledare Jan 
Björklund kallar Vänsterpartiet för 
ett extremt parti. SD är också ett ex-

tremt parti. Han gillar inte extrema partier. 
Han är emot extremism. Centern vill inte 
heller samarbeta eller ha något att göra med 
extrema partier. De är enligt egen utsago de 
sansade, de normala, de är som gott folk är 
som oftast. Inget konstigt där. 

De borgerliga har 
oftast tyckt att fascister är 
opolerade, dumma och lite 
väl insnöade på det där med 
hur folk ser ut och vad de gör 
i sängen osv. De har fnyst åt 
fascisterna. Sett ner på dem. 

Men vänstern är ändå 
det riktiga hotet. De är inte 
lika dumma, visst opolerade, 
men ändå inte lika dumma. 
De har bara fel som fan och 
är helt klart farliga. 

SD kan man muta 
med lite lyxhotell och fina 
middagar så håller de sig på 
mattan och röstar igenom 
nästa privatisering. Vänstern 
däremot är helt oresonlig. 
Ingen idé att ta fram plånkan 
där. 

Borgare kommer att 
vara borgare. I alla fall tills 
ni vet vad, blink blink. Den 
här texten är inte en kritik 
av dem. Istället är det den 
upprörda, sårade rösten hos 
vänstern jag undrar över. När 
Björklund säger att vänstern 
är extrem, varför gör vi allt 
vi kan för att bevisa honom 
motsatsen? Varför blir vi 
ledsna? 

Istället är det väl precis så. Vänstern 
är extremt annorlunda. Vänstern är idag ett 
extremt parti. Det är något att vara stolt över 
och verkligen hålla fast vid i dagens politiska 
landskap och i dagens värld. När Björklund 
och den liberal-konservativa röran vill ge ut-
delningar till kapitalet, flyga och konsumera 
oss alla rakt in i klimatapokalypsen, låta folk 

drunkna på medel-
havet i all evighet 
och mycket annan 
värdelös politik, då 
är det extremt viktigt 
att vara extremt an-
norlunda. 

Målet för 
vänstern ska inte 
vara att accepteras av 
Björklund och hans 
likar. Det ska inte 
heller vara att vara 
maximalt regerings-
duglig i andra partiers 
ögon. Vänstern måste 
stå upp för sig själv 
som ett alternativ 
bortom nyliberalis-
men av idag, sluta ta 
avstånd från sig själv 
i det oändliga och ge 
folk hopp om och 
praktiskt visa vägen 
till en annan värld. 

De andra 
ursäktar sig inte. Det 
borde vi verkligen 
inte heller göra. 

Elias Efvergren, V 
Enskede

Är (V)i extrema?

Tre Boktips för dom som vill fortsätta orga-
nisera för ett demokratiskt samhälle nerifrån 
och upp och vill ha konkreta, handfasta råd 
om *hur*:

- Jane McAlevey, Raising expectations 
and raising hell (ebok från Verso)

- Srdja Popovic, Andrej Milivojevic & 
Slobodan Djinovic, Nonviolent struggle: 50 
crucial points (finns gratis på nätet)

- Saul Alinsky, Rules for Radicals 
(finns gratis på nätet)

Jag vill också rekomendera Ayni 
Institutes youtube-kurser om organiserings-
tekniker. Dom kommer förändra hur du ser 
på organisering, och göra ditt liv bättre.

Allt det här finns några knapptryck 
bort. Du behöver inte ens gå ur soffan. Så 
sluta spekulera om vilken karriärist som kom-
mer bilda regering med vilken opportunist 
och istället Läs, lär dig och gå ut och förändra 
världen. Handling i den fysiska världen är det 
primära. Det är där vi vinner.

Jag känner många underbara männis-
kor som redan håller på med, eller fattar djup 
organisering - det här inlägget riktar sig inte 
mot er! Men jag kan ändå rekommendera er 
böckerna om ni inte redan läst dom. Någon 
kommer garanterat tänkta ”läs Marx och 
[infoga valfri teoretiker här] också”. Mitt svar 
till det är ”toppen, men det har vi redan hört 
- det här är nya boktips för en ny tid och en 
politik i förändring som kräver goda organisa-
tionskunskaper”. 

David Dahlborn, V Hässelby-Vällingby

Tre boktips för demokratisk or-
ganisering

Men vänstern 

är ändå det 

riktiga hotet. 

De är inte lika 

dumma, visst 

opolerade, 

men ändå inte 

lika dumma. 

De har bara fel 

som fan och är 

helt klart far-

liga.
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Månadens citat

Fyra Allianspartier och en begravning. Det 
dramat behöver inte två veckor till. Låt Stefan 
Löfven ta över uppgiften att sondera för att 
bilda en ny regering.”

Jonas Sjöstedt, Facebook 20181013

”Bollen ligger fortfarande hos Centerpartiet 
och Liberalerna. Ska de definiera in sig i en 
blåbrun högerpakt som polariserar höger-
vänsterkonflikten i svensk politik? Eller ska 
de bryta med de fördummande låsningar som 
har präglat svensk politik allt för länge – och 
ersätta dystopi med framtidshopp?”

Daniel Färm, chef Tankesmedjan Tiden, 
https://www.svd.se/dags-att-prova-en-frihet-

lig-mittensamverkan, 20181016

”Vik inte ner dig om arbetsrätten, Löfven
LO: Vi kan inte kompromissa om trygga 
jobb, schysta löner eller satsningar i välfär-
den.”

Karl-Petter Thorvaldsson, ordförande LO, 
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/3j04KL/

vik-inte-ner-dig-om-arbetsratten-lofven, 
20181016

”Vänsterpartiet i Stockholms stad går i op-
position. Detta sker efter att Miljöpartiet 
lämnat det rödgrönrosa blocket för att styra 
staden tillsammans med Alliansen. Vänster-
partiet gick starkt framåt i valet och är nu 
tredje största parti i Stockholm. Vi kommer 
att mobilisera mot nedskärningar i välfärden 
och mot försök att ombilda våra hyresrätter. 
Vänsterpartiet kommer vara en jättetuff op-
position för Alliansen och Miljöpartiet.”

Stockholmsvänstern, Facebook, 20181012 
kl. 13:52

 I Vantör är vänsterpartiet det mest synliga 
partiet. Vi syns i ur och skur. För vi är gran-
nar, föräldrar, förskollärare, fotbollsmammor, 
föreningsmänniskor och aktivister. Vi möts i 
affären och bussen, på Folkets hus, Cyklopen, 
Bandhagens marknad och på Gemensam Jul, 
i kyrkan och i Rågsveds naturreservat som vi 
kämpat så hårt för. Partiföreningen är alltid 
med på Rågsvedsdagen och medarrangör för 
valborg på Perssons betong. Vi bloggar, skri-
ver insändare och har förankrade valprogram. 
Att folk känner igen oss beror på att många 
av oss medlemmar har bott och arbetat länge 
i området. Vi vet ofta vad folk bekymrar sig 
för, kan fånga upp lokala frågor och lotsa rätt 
i politikens och byråkratins djungel. Sånt ger 
förtroende.

Liksom andra partiföreningar har vi 
upp- och nedgångar, men jag skulle säga att 
en milstolpe för oss var vårt utbyte med två 
vänsterpolitiker från Santa Tecla i El Salvador 
åren 2005 och 2006. Vi blev inspirerade av 
hur vänstern i Santa Tecla efter en jordbäv-
ning byggde upp sin stad och efter valförlus-
ten blev vår lärdom att vi måste tillbaka till 
ett folkrörelsearbete. För att kunna fortsätta 
den fina kontakten vi fått med folk i valstu-
gan köpte föreningen ett rött tält som är med 
oss på gator och torg. Utifrån våra värdering-
ar ville vi vara aktiva där vi bor, uppmuntra 
ansvarstagande och delaktighet i politiken 
men inte prångla ut färdiga lösningar.

På utåtriktade arrangemang blandar 
vi ofta politik med något lättsammare. I 
Rågsved har vi en tradition med barnlotterier 

där priset är att barn ger förslag på förbätt-
ringar i området mot en lott. Alla får en 
vinst i form av mjukdjur och böcker. Det är 
oerhört populärt och också en väg till samtal 
med föräldrarna. Genom att ta barn på allvar 
har vi fått förslag om bättre lekplatser, som vi 
tagit med i vårt lokala program. Ett annat kul 
arbetssätt är att vår kassör, tillika sjuksköter-
ska, på utåtriktade aktiviteter erbjuder gratis 
blodtryckstagning på folk som är rädda att få 
högt blodtryck av alliansens politik.

Att vår långsiktiga prioritering är rätt 
fick vi bekräftat i årets val, där vi i Snösät-
rahöjden i Rågsved nådde nästan 29% i 
kommunvalet och över 29% i landstingsvalet. 
Det var en ökning med 9,59% från 2014 då 
vi hade 19,28%. Och det finns en potential 
till ännu mer, eftersom valdeltagandet tyvärr 
stannade på 61,64%.

När det mörknar i det politiska klima-
tet ska vi inte tappa sugen. Även om vi inte 
får ansvaret att genomföra rödgrön politik i 
parlamentariska församlingar ska vi fortsätta 
att driva vår politik i vass opposition. Jag vill 
fortsätta i Santa Teclas anda och i fören-
ingen göra mer av det som fungerat bra och 
utveckla det som behöver spetsas till. Vi ska 
visa att i ett bra samhälle räknar vi med män-
niskor, och räknar inte bort. Som Flamman 
skrev 13 september i sin ledare Fyra vägar ut 
– ”Prata och argumentera för politiken, visa 
på resultat och stå stadigt i sitt lokalsamhälle 
varje dag fram tills nästa val.”

Rosa Lundmark, V Vantör

Ill: Klas Sandberg
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Det gick bra för oss i Stockholms 
stad; 13% mot 8,9 % år 2014. 
Trots detta förlorades majoriteten. 

Det beror på MP, som näst intill halverats, 
från 14,3% till 8,3%.

 
Vid kommunfullmäktiges möte den 

15 oktober valdes de nya borgarråden
· Moderaterna; Finanserna, Stadsbygg-

nad samt Bostads- och fastighet.
· Miljöpartiet; Trafiken samt Miljö- 

och klimat.
· Liberalerna; Skola och Socialtjänst.
· Centerpartiet; Arbetsmarknad, 

integration och Idrott samt Kultur- och 
stadsmiljö.

· Kristdemokraterna; Äldre och 
trygghet.

Det här är vad den nya blå-gröna 
alliansens vill;

Apple-huset i Kungsträdgården och 
ett Nobel Center på Blaiseholmen stoppas. 
Stockholm ska inte vara värd för vinter-OS 
år 2026, dock säger (C): ”Vi stänger inte 
dörren för att arrangera OS.” Vidare ska en 
utredning om att gräva ned Centralbron 
göras. Östlig förbindelse läggs på is, dvs 

staden lägger inga pengar på projektet under 
mandatperioden, men projektet finns kvar 
i planeringen. 10 000 nya klimatsmarta 
bostäder ska byggas på sikt fram till år 2025. 
Miljözoner införs på Hornsgatan. Heltidsre-
formen för barn till föräldralediga föräldrar 
stoppas. Vidare vill de ha en elevhälsogaranti, 
satsning på socialsekreterare, fler familjecen-
traler och uppsökande arbete för personer 
med försörjningsstöd samt utöka arbetet mot 
hedersförtryck.

-Vi får igenom mycket av vårt val-
manifest samtidigt som vi kan se till att SD 
inte får inflytande i Stockholm, säger Daniel 
Helldén till Dagens arena.

Vad innebär den nya blå-gröna al-
liansen politik?

Man kan fråga sig om någon kommer 
att bli nöjd med den nya Stockholmsalli-
ansens blå-gröna politik. Det är svårt att se 
vad den innehåller, - förutom den politiska 
makten. Fortsättning lär följa då vi får se 
budgeten som kommunfullmäktige beslutar 
om den 12 och 13 december. M som ansvarar 
för pengarna kommer sannolikt att sänka 
skatterna och finansiera det genom utförsälj-
ningar av verksamheter och hyreslägenheter. 

Vad tänker C göra med arbetsmarknads- och 
kulturfrågorna? Hur drabbas välfärden när L 
tar hand om skola och socialtjänst?

Clara Lindblom (v); Jag är uppriktigt 
oroad för nedskärningarna, ombildningarna 
och utförsäljningarna som nu kommer att 
drabba Stockholm. Vi kommer att ställa 
Miljöpartiet till svars för varenda en av dem. 
Vänsterpartiet gjorde ett succéval och är mer 
än redo för opposition. Vänsterpartiet gick 
starkt framåt i valet och är nu tredje största 
parti i Stockholm. Vi kommer att mobili-
sera mot nedskärningar i välfärden och mot 
försök att ombilda våra hyresrätter. Vänster-
partiet kommer vara en jättetuff opposition 
för Alliansen och Miljöpartiet.

Alexandra Mattsson (v); I fyra år 
har jag tillsammans med miljöpartistiska 
socialborgarrådet och övriga i rödgrönrosa 
majoriteten drivit sociala frågor och genom-
fört stora förändringar som bland annat 
minskat hemlösheten, minskat barnfattig-
domen, minskat ekonomiskt bistånd och en 
socialtjänst som inte längre är i kris. Vi har 
kunnat göra det för att vi har ökat budgeten 
till socialtjänsten och lyssnat på vad medarbe-
tarna vill ha. Vi har också kämpat mot rasism 

Moderaterna 22,  Liberalerna 10,  Kristdemokraterna 5, Centerpartiet 8, · Sverigedemokraterna 8, · Feministiskt initiativ 3, 

· Socialdemokraterna 23,· Vänsterpartiet 13, · Miljöpartiet 9

Fördelningen av kommunfullmäktiges 101 mandat

Makten i stadshuset
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och mot det borgerliga ständiga misstänklig-
görande mot de som behöver samhällets stöd. 
Jag tror att vi framöver kommer att se en mer 
detaljstyrning av socialtjänstens arbetssätt 
samtidigt som jag är rädd för att budgeten 
minskar. Att moderaterna till varje pris vill 
genomföra skattesänkningar kommer också 
att drabba förskolan som är i stort behov av 
ökade resurser för att kunna minska barn-
grupperna.

Rikard Hjorth Warlenius (v); Tja, 
vad ska man säga? Det rödgrönrosa styret i 
Stockholm de senaste åren lyckades faktiskt 
göra en hel del bra, inte minst på miljö- och 
klimatområdet. Miljöpartiets lilla kärna i 
Stadshuset hade bestämt sig för att i stället gå 
över till det mindre blocket, Alliansen, och 
lyckades baxa igenom det. Logiken är minst 
sagt märklig: vi kan inte regera med S och V 
för att vi saknar majoritet och blir beroende 
av Allianspartier. Så därför regerar vi enbart 
med allianspartier... MP verkar ha fått igenom 
en del trafikpolitik med sina nya kompisar, 
men i övrigt? Jag känner mig starkt orolig för 
vad som ska hända med välfärden, hyresrät-
terna, klimatsatsningarna, de mest utsatta 
stockholmarna...? MP:s skakiga resa kommer 
att fortsätta, men nästa gång får de klara sig 
utan röda stödröster. Vi går i opposition mot 
stadens nu fem borgerliga partier och bygger 
en rörelse för en verkligt röd och grön politik.

Marieanne Ekbom Berg,
V Birka Vasa

”Makten i stadshuset” forts fr föregående sida

En av åhörarna till föredraget, en äldre dam, 
konstaterade chockad att hennes barnbarn 
kommer att tvingas betala av på moderater-
nas katastrofala Nya Karolinska-satsning, 
långt efter hennes egen död. 

Fredrik Mellgren och Henrik Ennart, 
de båda undersökande journalisterna från 
Svenska Dagbladet, som avslöjade affären, 
brukar få en återkommande fråga varje 
gång de föreläser om hur det gick till: ”är de 
mutade”? 

Är politikerna som beslutade om 
världens dyraste sjukhus mutade av byggfö-
retaget.

På sätt och vis hade det fått hela 
affären att framstå som logiskt, vettig och 
begriplig om de landstingspolitiker som 
som beslutade om alltsammans på förhand 
HADE fått varsin resväska med sedlar av 
Skanska. Men det är inte så enkelt. Fredrik 
Mellgren är mycket tydlig om att det inte 
finns några tecken på det. Istället finns en 
skara beslutsfattare som var höga på luddiga 
visioner om att bygga ”världens bästa sjuk-
hus” och med en stark, ideologisk klockartro 
på privatiseringens välsignelse.

Det finns läkare som varnar för att 
Nya Karolinska affären kan leda till att Stock-
holms, och kanske hela Sveriges,  sjukvård 
halkar efter ohjälpligt. Vårt land faller redan 
i de internationella jämförelserna. Nya Ka-
rolinska kommer att dränera sjukvårdsbud-
getarna på enorma belopp i decennier. Det 
betyder att investeringar i psykiatrin inte kan 
bli av. Att nya sjukhus inte kan byggas och 
att gamla inte kan renoveras. Att personalens 
löner inte kan höjas. Att vårdpersonal måste 
sägas upp och att nyanställningar uteblir.

Hur kunde det bli så?

•••
Vid sekelskiftet fanns två idéer om vad man 
skulle göra med Karolinska sjukhuset. De 
gamla byggnaderna var från 1940-talet och 
började bli slitna. Den första idén kom 
från Karolinska sjukhusets direktör  Maj-
Len Sundin, betraktad som en av de bästa 
sjukhusadministratörerna i Sverige. Den gick 
ut på att man skulle bygga ut och renovera 
lokalerna etappvis alltefter vad landstingets 
ekonomi tillät. Det kändes för småskuret och 
tråkigt för en del. Karolinska Institutet rektor 
Hans Wigzell och finanslandstingsrådet 
Ralph Lédel hade under tiden kokat ihop en 
storslagen vision: man skulle bygga ett helt 
nytt universitetssjukhus, stort, glänsande, 
med Johns Hopkins i Baltimore som förebild 
och väl färdigt som skulle det producera 
nobelpristagare på löpande band. 

...”ett nytt sjukvårds- och forsknings-
system som kunde möta morgondagens 
utmaningar.”(Stig Nyman, (kd))

Från det hållet fanns inget annat än 
förakt för Maj-Len Sundin och hennes trista 
idéer om att ”lappa och laga” i etapper och 
hänsyn till vad landstingets ekonomi tillät. 
Lédel har en spännande idé för hur man fixar 
finansieringen. Istället för att Stockholms 
landsting skall låna själv skall man man fixa 
fram pengarna genom ett OPS avtal.

OPS står för Offentlig/Privat Samver-
kan. Istället för att landstinget vänder sig till 
banken och lånar upp erforderligt antal mil-
jarder så överlåter man det åt ett privat bolag 
som också tar hand om den löpande driften. 

Valet 2002 förlorar de borgerliga mak-
ten i Stockholms landsting till de rödgröna 
som omgående placerar planen på OPS i det 
politiska frysfacket. Den plockas omgående 
fram efter den borgerliga valsegern på hösten 

Ill: Klas Sandberg

Ill: Klas Sandberg
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2006 av det nya finanslandstingsrådet Chris 
Heister (m). 

Nya Karolinska-katastrofen är med 
andra ord inte en enda politikers verk 
utan har vandrat som en stafettpinne. Det 
började med Ralph Lédel, togs upp igen av 
Chris Heister och 2008 landar stafettpin-
nen till Catarina Elmsäter-Svärd (m) som 
blir nytt finanslandstingsråd. Det blir hon 
som till sist tar planerna in i mål.

Inte för att det saknades invändning-
ar. Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) och 
finansminister Anders Borg (m) vädjar till 
Elmsäter-Svärd att avstå från alltsammans. 
Europeiska Investeringsbanken varnar för 
planerna liksom flera av landstingets egna 
revisorer. Elmsäter-Svärd kallas upprepade 
gånger in till finansdepartementet för att 
redogöra föra Nya Karolinska-projektet. 
Filippa Reinfeldt uppges ha undrat hur vet-
tigt det hela var. Istället för att landstinget 
lånade upp kapital själv (i egenskap av of-
fentlig myndighet hade landstinget högsta 
kreditvärdighet) så skulle upplåningen 
skötas av ett nyinrättat OPS företag vars 
kreditvärdighet var skral. Borde inte det ge 
usla räntor och dyra lån?

Med andra ord: En moderat lands-
tingspolitiker utsätts med andra ord för 
upprepade påtryckningar av en moderat 
statsminister och moderat finansminister. 
Landstingets revisorer, inklusive de borger-
liga, protesterar. OPS är knappt provat i 
Sverige. Nu tänker Stockholms landsting  gå 
från noll till världens dyraste OPS sjukhus.

Det slutade inte där.
Näringslivet visar sig vara måttligt 

intresserad av att skriva kontrakt enligt 
OPS modellen. Från byggbranschen kom-
mer påstötningar om att de föredrar att se 
Nya Karolinska uppdelat i mindre delpro-

jekt som skulle vara hanterbara också för 
mindre och medelstora byggföretag. 

Icke. Det kom bara ett bud, ett enda 
företag som ville ha hela det gigantiska 
projektet. Det var Skanska. Bara de var 
stora nog. Bara de hade erfarenhet av OPS-
modellen från utlandet.

Men alla invändningar verkar mest 
göra Elmsäter-Svärd ÄNNU mer förbittrat 
beslutsam. Stora delar av projektet hem-
ligstämplas under hänvisning till affärs-
sekretessen. Birgitta Sevefjord (v) klagar 
över att sekretessen gör det omöjligt för 
henne konsultera ekonomisk eller juridisk 
expertis. Det tjocka kontraktet finns bara 
i ett enda exemplar som de folkvalda poli-
tikerna måste läsa i ett särskilt rum under 
bevakning.

Socialdemokraternas oppositions-
landstingsråd Ilija Batljan (s) kallade upp-
handlingen för en ”katastrof och den värsta 
blåsning skattebetalarna utsatts för”. Den 
moderata landstingsledningen hade glatt 
gått med sk annuitetslån med usla villkor. 
Till råga på allt så passar Skanska på att 
göra ett juridiskt tvivelaktigt skatteupplägg 
via ett par Luxemburg registrerade brevlå-
deföretag. Allt detta står helt öppet att läsa 
i det kontrakt som Catarina Elmsäter-Svärd 
(m) skrivit under. Byggkostnaderna skulle 
vara på 14 miljarder men skenade på nästan 
det dubbla. Lägg därtill kostnader för lö-
pande underhåll och fördyringar som skall 
skötas av OPS företaget (som inte jobbar 
för vänskapspris). 

Stockholms landsting är bundet av 
OPS avtalet ända till 2040. Det kommer att 
kosta cirka 60 miljarder.

••• 
Vad kan man göra?

I Storbritannien har man längre er-
farenhet av OPS-sjukhus. Just som Sverige 
skaffade sig världens största OPS sjukhus 
så har britterna börjat avveckla modellen. 
De sjukhus som har OPS försöker komma 
ifrån eländet. Den brittiska staten hjälper 
flera sjukhus lösa ut sina OPS kontrakt som 
nästan överallt lett till en veritabel dödsspi-
ral för den offentliga sjukvården av personal 
nedskärningar och stängda avdelningar, allt 
för att betala svindyra OPS avtal. Journalis-
terna Fredrik Mellgren och Henrik Ennart 
frågade en av Storbritanniens främsta ex-
perter på sjukhusekonomi, Allyson Pollock, 
vad som borde göras med Nya Karolinska. 
Svaret är enkelt: Stockholms landsting 
borde bryta avtalet så snart det bara gick. 
Det var värt det även om Skanska kommer 
att kräva miljard skadestånd. 

Ju längre man väntar dess värre blir 
det.

Klas Sandberg, V Enskede

Den främsta 

källan till Nya 

Karolinska-af-

fären är boken 

”Sjukt hus” av 

Henrik Ennart 

och Fredrik 

Mellgren. Ord-

front förlag, 

Stockholm, 

2016

Från valrörelsen
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Sveriges Olympiska kommitté (SOK) hävdar 
att vinterspel i Stockholm skulle gå med vinst. 
Internationella olympiska kommittén har 
fördubblat bidraget till drygt åtta miljarder 
kronor och biljett- och skatteintäkter skulle 
fixa resten av den snåla driftbudgeten på 
drygt 13 miljarder kronor.                                                                                                                                

OS-arrangörer har under åren kraftigt 
underskattat kostnaderna. Ofta blir det 
dubbelt så dyrt som de budgeterat. Ryska 
Sotji har rekordet med en slutnota på 300 
miljarder kronor, i Sydkorea landade det på 
cirka 105 miljarder kronor. Och det är bara 
två olympiska spel i nutid som gått med vinst: 
Los Angeles 1984 och Salt Lake City 2002.

Vad är det som säger att svenskar 
skulle räkna bättre än andra? Stockholms-
politikerna har ingen bra meritlista, efter 
fiaskot med bland annat Nya Karolinska. 
Byggbranschen är inte heller förskonad 
från korruption och lönedumping. Enligt 
sajten Stoppa Byggfusket finns det ett par 

hundra tusen gästarbetare i byggbranschen  
som inte sällan har löner mellan 15 och 
50 kronor i timmen plus traktamente. I 
somras avslöjades en rad oegentligheter i 
företag som bygger Förbifart Stockholm.                                                                                                                               
Hur klimatsmart är det att bygga anläggning-
ar som använder vår grundvattennivå för att 
skapa konstsnö? Och handen på hjärtat hur 
stort är behovet av en olympisk skidstadion i 
Botkyrka, inte särskilt stort eller hur?

SOK radar upp alla fantastiska kon-
sekvenser ett OS i Stockholm skulle ge. Det 
skulle vara bra för svensk idrott, för Stock-
holm och Sverige. Det skulle bli en hävstång 
för folkhälsa och framtidstro, men det finns 
andra och bättre sätt att bygga folkhälsa och 
framtidstro. Satsa på breddidrotten för att 
skapa hälsa, trivsel och välbefinnande. Bygg 
många frilufts- och idrottsanläggningar som 
är öppna och tillgängliga i Stockholms alla 
områden, kommersiellt fria och inriktade mot 
barn och ungdomar

Har inte Stockholmspolitiker och 
tjänstemän viktigare uppgifter framför sig än 
att jobba i åtta år för att rigga ett gigantiskt 
idrottsevenemang som är över på två veckor?

Visserligen har den nya majoriteten i 
dagsläget sagt nej till OS men vi vet att poli-
tiska svängningar kan skr snabbt ibland och 
efter påtryckningar från regeringshåll. Sam-
tidigt har SOK sagt att man ska fortsätta att 
driva frågan trots de besked som Stadshusets 
nya ledning gett. Man kommer att vinkla dis-
kussionen till att det är av nationellt intresse 
att genomföra ett OS i Stockholm. Frågan 
ska därför lyftas från Stockholms medborgare 
och politiska ledning till regering och riksdag. 
Frågan är inte på långa vägar avgjord.

Stockholm måste hålla hårt i skat-
tebetalares pengar och prioritera andra mer 
långsiktigt hållbara projekt så som bostads-
byggande och utbyggd tunnelbana m.m.

Bengt Larsson, V Vita Bergen

NEJ TILL OS I STOCKHOLM

Jag läser Gunilla Roxby Cromvalls replik på 
artikeln i RR 41 som jag undertecknade. Gu-
nilla är insatt i den konkreta problematiken 
och de prioriteringar som hon samlar på en 
lång lista är rätt och de fokuserar på att få slut 
på gängkriminaliteten.

Det jag ville poängtera i artikeln att 
enligt min mening ska vänsterpartister und-
vika historielösheten som alltid är en fiende 
för de mest utsatta. Med det menar jag att en 
gång var Sverige ett föredöme när det gäller 
insatser enligt den andra delen av Gunillas 
lista vilket gjorde mycket av polisens arbete 
till förebyggande, vilket var bra.

Vi ska inte glömma, det handlar om 
att återta och utvidga de rättigheter som vi 
och våra barn hade till en bra offentlig skola, 
sommarkollo eller sommarhem, kommunala 
förskolor av hög kvalité, hemspråksunder-
visning utanför vanlig lektionstid, hyresrät-
ter överkomliga även för familjer med låga 

inkomster, gratis hälsorådgivning, ansvarfulla 
allmännyttiga bostadsbolag, aktiva och inklu-
derande föräldraföreningar vid alla skolor.

Stagnationen av allmännyttan och för-
säljning av hyresrätter till spekulationskapital 
har varit det starkaste bidrag till segregatio-
nen, ord som få vill ta i sin mun men är en av 
huvudorsakerna till kriminaliteten.

Jag har sett gängkriminaliteten växa, 
ibland på rätt nära håll, och det är inget att 
nonchalera, det kostar liv. Jag har även sett 
unga utan tro på framtiden rekryteras till 
just dessa gäng. Gängen ser ibland ut att ha 
mer att erbjuda än familjen eller ett arbete, i 
påstådd frihet och pengar.

Slutligen, listan handlar om åtgärder 
som måste tas nu och om mycket långsiktigt 
arbete. I grova drag kan sägas att den första 
halvan av Gunillas lista måste till snarast för 
att minska gängkriminaliteten. Och den 
andra halvan av listan kommer att omöjlig-

göra rekryteringen av nya gängmedlemmar.

Åtgärder att vidta omedelbart
Polisen ska få de resurser de behöver för • 
att stoppa/begränsa gängkriminaliteten
Polisens lokala kännedom är mycket • 
viktig, satsa på närpoliser som med sin 
närvaro ger trygghet. Polisen måste 
bygga 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, de ska beslagta deras 
tillgångar
Kameraövervakning tillsammans med • 
polisiär närvaro reducerar öppna drog-
scener
Försvaga den påverkan kriminella • 
nätverk har i lokalsamhället och den 
statusen deras förebilder har. Polisens 
samverkan behövs med socialtjänsten för 

Slutreplik på ”Polisen behövs när samhället monteras ner” RR nr 41
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att få bort unga kriminella från nätver-
ken.
Tullens resurser behöver förstärkas för • 
att minska på narkotika och vapenin-
smugglingen.

Åtgärder som minskar nyrekrytering
Satsning på bra kommunala skolor, in-• 
rätta familjecentraler, stärk upp vårdcen-
traler och folktandvård där folkhälsan är 
sämre.
Investera i riktiga jobb och utbildningar • 
där arbetslösheten är störst
Bygg fler hyresrätter med överkomliga • 
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 kultur-verksam-
het samt läxhjälp.
Föräldravandringar, trygghetsvärdar, • 
medborgarvärdar, bo-coacher, lugna 
gatan, väktare, ordningsvakter och 
störningsjourer. Avstämningar mellan 
bostadsbolag, polis och kommun om hur 
arbetet för att trygga orten fortgår.
Krisstöd till de boende då skjutningar • 
inträffat
Tillitsarbete då föräldrar söker stöd• 
Myndighetsövergripande samverkan • 
kring den enskilde med sociala insats-
grupper, avhopparverksamhet och aktivt 
stöd för de som varit omhändertagna.
Familjestödsprogram till framförallt • 
mammor och systrar.

 
Monica de Santa Cruz, V Kungsholmen

Hallå där, jag ser att ni börjat planera 
för årets Gemensamma Jul!

Gemensam jul startade i Rågsveds 
Folkets Hus för 38 år sedan. Det började som 
protest mot den traditionella julen. Ärtsoppa 
ersatte skinka och maten var gratis. Idag har vi 
både traditionell julmat, fläskfritt, vegetariskt 
och veganskt. Festen är alkohol- och drogfri. 
Maten är fortfarande gratis och gemenskapen 
viktigast. 

Berätta, vilka är ni och varför gör ni 
det här?

Vi är folkrörelsemänniskor skulle jag 
vilja säga. Tre av oss är styrelsemedlemmar 
i folketshusföreningen, två vänsterpartister 
och en socialdemokrat, och två är anställda i 
huset. Vi gör det här för att julen är viktig för 
många människor, samtidigt som ensamheten 
och ojämlikheten är stor. Vi vet också att 
många vill komma ifrån kommersialiseringen 
av julen. Vad är då bättre än att barn och 
vuxna får möjlighet att fira en trivsam jul med 
god mat och gemenskap på Folkets Hus?

Ni verkar tycka att det är väldigt 
roligt. Det måste vara mycket jobb och ta tid 
från annat. Varför är det så roligt och hur 
hinner ni med?

Roligast är mötet med människor. Det 
är volontärer från när och fjärran och det är 
gäster från stadsdelen men också de som flyt-
tat som kommer tillbaka år efter år. Jag ser det 
som en förmån att få arbeta i en väl samkörd 
arbetsgrupp och organisera en så här omtyckt 
fest. Vi brukar vara 4-500 gäster och 70-80 
volontärer, och varje år kan vi konstatera att 

duktiga volontärer kan försätta berg. Arbetet 
tar mycket tid, men det ger så mycket att det 
är svårt att vara utan.

Hur kommer årets julafton att se ut? 
Kommer Jultomten?

Jag tror att det kommer många barn 
och ungdomar, familjer och ensamstående. 
Grannar och föreningsaktiva. Många från 
Rågsved och Vantör men också från övriga 
Söderort. En del gäster kommer tillbaka som 
volontärer, en del volontärer blir gäster och 
många volontärer tar med barn och familj. 
Gemenskapen är lika viktig för gäster som för 
volontärer. Alla kombinationer är möjliga.

Och Jultomten kommer, både i egen 
hög person och genom att alla barn och unga 
får en chokladtomte i julklapp. Vi har tidigare 
haft julklappar men det är svårt att ålders-
anpassa, så i år prövar vi med samma till alla 
barn och unga.

Om man vill vara med, hur gör man 
då? Och om man tycker att det här är en bra 
grej och vill ge sitt stöd, vad kan man då göra? 

Man anmäler sig till volontärbyrån, 
där vi lägger ut en annons någon gång i slutet 
oktober/början november. Spana på https://
volontarbyran.org och anmäl dig så fort du 
ser annonsen.

På Facebook sidan NyaRagsvedsFo-
ketsHus kommer en affisch med mer detaljer 
och det finns också ett swishnummer 123 345 
78 43.

Rosa Lundmark Vänsterpartiet Vantör inter-
vjuades av Marianne Berg Ekbom.

Gemenskapen 
är viktigast

Ill: Klas Sandberg



Röda Röster 

sid 12

Röda Röster 

sid 12

Nyfiken Grå – föreläsningsserie 

Kuba, demokrati eller diktatur? 

Föreläsare är Eva Björklund. Alltid med 

paus för kaffe och bullar, välkommen!  

DATUM: 1 november. 

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: 3 november. 

TID: Fika från kl. 9.30, kurs 10-16.30 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84. 

ANMÄLAN: anmalan.storstockholm@

vansterpartiet.se.

Introduktion för nya medlemmar Intro-

duktionscirkel för nya medlemmar, gamla 

är också välkomna. Vi träffas tre gånger 

kl 18 i Rågsveds Folkets Hus. Månda-

gen 5 och 19 november och tisdagen 4 

december. Vi tar upp Vänsterpartiets och 

socialismens historia (5 nov), jämlikhet 

och välfärd (19 nov) och miljö och klimat 

(4 dec). Jag ska återkomma med förslag 

på lämplig läsning, men det krävs inte att 

ni läser något, det viktiga är att ni kommer 

och att vi träffas, sen kommer diskussio-

nen igång av sig själv. Meddela gärna mig 

via mess eller telefon att du vill delta. Mitt 

telefonnummer är 073-733 68 92. 

Arrangör: Per Sundgren, V Vantör

Nyfiken Grå – föreläsningsserie Vi-

beke Olsson talar om Sundsvallsstrejken 

1879. Alltid med paus för kaffe och bullar, 

välkommen!  

DATUM: 8 november. 

För en demokratisk socialist var Labours 
partikongress i Liverpool i september en 
riktig humörhöjare! Har ni inte redan kollat 
in talen därifrån på YouTube så gör det! Det 
dominerande temat var ekonomisk demo-
krati. John McDonell, partiets ekonomiske 
talesman, föreslog t.o.m. införandet av lönta-
garfonder! En del av avkastningen från dessa 
skall rakt ner i fickorna på löntagarna, resten 
användas för offentliga satsningar.

Det sägs en hel del om ekonomisk de-
mokrati i vårt partiprogram. T.ex. denna pas-
sus om olika former av gemensamt ägande:

De möjligheter till demokratisering 
och inflytande över samhällsutvecklingen 
som ett aktivt offentligt och gemensamt 
ägande ger måste utnyttjas fullt ut. De ge-
mensamt ägda företagens andel av ekonomin 
ska öka. Arbetarägande och konsumentkoo-
peration ska stimuleras genom lagstiftning 
och skattepolitik.

Eller denna om gemensamt ägda 
fonder:

Samhällsfonder och löntagarfonder 
ska användas för att stärka de arbetandes 
makt och det samhälleliga inflytandet över 
produktion och kreditförsörjning.

Efter att Sveriges löntagarfonder 
lades i malpåse har det nästan rått tankeför-
bud rörande ekonomisk demokrati i vårt 
land. Låt oss nu inspireras av Labour och 
återuppta den diskussionen! Ekonomisk 
demokrati är ju trots allt kärnan i vad många 
av oss menar med ett socialistiskt samhälle. 
Vårt mål borde vara ett antal konkreta 
reformförslag för att, exempelvis, underlätta 
bildandet av löntagarkooperativ och andra 
former av personalkontrollerat företagande 
(som Employee Stock Ownership Pro-
grams i USA). Vi måste också göra allvar 
av ambitionen att skapa de samhällsfonder 
vi talar om i vårt program. De kan tillföras 
medel på flera sätt, som exempelvis avgifter 
för användandet av ”allmänningar” (”com-
mons”) av olika slag, finansiella avgifter, och 

företagsvinster. Avkastningen skall användas 
till nyttiga samhällssatsningar, och kanske 
även medborgarlön.

Idag handlar V:s ekonomiska politik 
mycket om välfärdsfrågor och skattehöj-
ningar för de rikaste. Det är bra. Men för 
att minska ojämlikheten, och finansiera 
välbehövliga satsningar, är det viktigt att 
också förändra ägarstrukturen i samhället. Vi 
måste helt enkelt äga mer gemensamt.

Stärkt ekonomisk demokrati är bra på 
många sätt:

ökad jämlikhet• 
bättre arbetsförhållanden• 
ökad tillfredställelse och motivation på • 
arbetsplatsen
minskad utslitning och ohälsa • 
effektivare och hållbarare företagande• 
mer resurser för offentliga satsningar.• 

Ett system där löntagare driver verk-
samheter tillsammans, och hyr in nödvändigt 
kapital (snarare än tvärtom), passar dess-
utom väl in i dagens samhälle med mycket 
anonymt kapital som söker avkastning (via 
pensionsfonder t.ex.).

För er som vill lära er mer om ekono-
misk demokrati, här kommer några tips:

- Ett Sverige där anställda äger – Glo-
bal Utmaning/Sophie Nachemson-Ekwall 
(2018)

- Tillsammans – en fungerande 
ekonomisk demokrati, Bo Rothstein m.fl. 
(2017)

- A Sharing Economy – Stewart 
Lansley (2016)

Can We Do It Ourselves? – https://
www.youtube.com/watch?v=ZfaFriFAz1k 
(Mycket bra video!

Benny Ritzén, V Kungsholmen

Ekonomisk demokrati
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TID: Kl. 13-15. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.  

ARRANGÖRER: Vänsterpartiets pensio-

närsklubb och ABF Stockholm

Kommunalvänstern Medlemsmöte 

Datum: 8 november 

Tid: kl 18.00 

Plats: Lokal Kommunal, Gullmarsplan  

Arrangör: Kommunalvänstern 

Kontakt: kommunalvanstern@gmail.com

Studiecirkel: Marxistiska läsningar av 

hälso- och sjukvård Vårdens politiska 

maktstrukturer och ekonomiska villkor inom 

det kapitalistiska samhället är en växande 

fråga inom samtida Marx-studier. I denna 

läsecirkel kommer vi studera hur olika 

sjukvårdssystem speglar klassamhället 

genom kontroll över sjukvårdsinstitutioner, 

hierarkier mellan vårdarbetare och olika 

försäkringssystem. 

DATUM: Fem träffar. Från torsdag 8 no-

vember TID. 20.00, sedan  torsdagar varje 

vecka till och med 6 december. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84. 

ANMÄLAN: Anmälan ABF här 

ARRANGÖR: CMS, Centrum för marxis-

tiska samhällsstudier. Cirkelledare Michele 

Masucci.

Röd Lördag Vi bjuder på kaffe och pratar 

vänsterpolitik med folk i vår stadsdel.  

Datum: 10 november 

Tid: kl 12-14 

Plats: Aspudden 

Arrangör: V Liljeholmen-Hägersten

Nyfiken Grå – föreläsningsserie Fran-

cisco Contreras talar om Venezu-

ela – Brännpunkt i Latinamerika. Alltid med 

paus för kaffe och bullar, välkommen!  

DATUM: 15 november. 

TID: Kl. 13-15. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.  

ARRANGÖRER: Vänsterpartiets pensio-

närsklubb och ABF Stockholm.

Klass i Sverige! -Eftervalsanalys och 

klassanalys I ett led i eftervalsdebat-

ten har vi bett Niels Stöber, utredare på 

den fackliga tankesmedjan Katalys samt 

medlem i V, att komma till oss och redogöra 

för deras projekt Klass i Sverige som under 

2018 presenterat ett stort antal rapporter 

om det svenska klassamhället. 

Niels tar utgångspunkt ur deras slutsatser 

samt en analys av valrörelsen och resulta-

tet för att beskriva hur den politiska situatio-

nen i Sverige ser ut och vad vänsterns roll 

bör vara. 

När: 19 november klockan 18:30-20:30. 

Fika från 18:00 

Var: Vår lokal på Sigtunagatan 11. 

Arrangör: V Birka-Vasa

Nachos för nya Välkommen till Nachos för 

nya medlemmar. Med Ali Esbati, arbets-

marknadspolitisk talesperson. Nachos, 

politik och argument! 

DATUM: 20 november. 

TID: Kl. 18-20. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.

Nyfiken Grå – föreläsningsserie An-

namarija Todorov talar om Fröken Forever. 

Alltid med paus för kaffe och bullar, välkom-

men!  

DATUM: 22 november. 

TID: Kl. 13-15. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.  

ARRANGÖRER: Vänsterpartiets pensio-

närsklubb och ABF Stockholm.

Slutstation Nolltaxa - Vad V vill med 

kollektivtrafiken? Hur vill du att kol-

lektivtrafiken ska fungera i Stockholm? 

Kom och diskutera Vänsterpartiets politik! 

Prata nolltaxa med Gunilla Roxby Cromvall! 

#nolltaxa #vårturnu #vparti   

För att få lite mer fördjupning i den pågå-

ende kampanjen bjuder vi in Gunilla Roxby 

Cromvall som är gruppledare i landstinget 

och Vänsterpartiets mest kunniga trafikpo-

litiker.  Vänsterpartiets mål är en skat-

tefinansierad kollektivtrafik med nolltaxa i 

Stockholms län. Som första etapp driver 

V i landstinget att barn upp till 18 år ska få 

fria resor. Hur arbetet för det här och även 

hur kampanjen har gått så här långt kom-

mer Gunilla Roxby Cromvall ge oss svar 

på under kvällen.  Under detta temamöte 

kommer även möjlighet finnas att ställa 

frågor om andra landstingsfrågor förutom 

kollektivtrafiken. 

Datum: 22 november 

Fika 18:00. Mötet startar 18:30. 

Vänsterpartiet Birka-Vasas partilokal på 

Sigtunagatan 11. 

T: Odenplan eller S:t Eriksplan. 

Välkommen! 

Arrangör: V Birka-Vasa 

Facebook: https://m.facebook.com/

events/132293114100448/?ti=icl

Studieträff Vi lär oss mer om 

Vänsterpartiets politik. Tema socia-

lism. 

Datum: Torsdag 22 nov 

Tid: kl. 18:00 

Plats: Folk – Röda Korsets folkhögskola 

Skärholmen 

Kontaktperson: Niels Stöber 

0705399463 

Arrangör: V Skärholmen 

Röd lördag Vi bjuder på fika, delar ut flyg-

blad och pratar politik. Inga förkunskaper 

behövs, alla välkomna! 

Datum: 24 nov 

Tid: kl. 12:00 

Plats: Utanför Vårbergs T- bana, Vårberg 

Centrum 

Kontaktperson: Hannes Anagrius, 

0732102336 

Arrangör: V Skärholmen

Nyfiken Grå – föreläsningsserie Daniel 

Suhonen om Tala om klass. Alltid med paus 

för kaffe och bullar, välkommen!  

DATUM: 29 november. 

TID: Kl. 13-15. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.  

ARRANGÖRER: Vänsterpartiets pensio-

närsklubb och ABF Stockholm.




