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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 värderingar 
och hålls i en saklig och kamratlig ton.

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

Redaktionen består av Erik Andersson, Ma-
rianne Berg Ekbom, Ellinor Hultman, 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 (max 3000 tecken 
inklusive blanksteg). Redaktionen tar gärna 
emot utkast att utveckla tillsammans med 
skribenten.

Nästa nummer utkommer 20 decem-
ber. Deadline är 12 december.

Redaktionen vill uppmana fler kvinnor 
att delta i debatten. I detta nr 45 är 2 kvinnor 
och 4 män skribenter..

Röda Röster nr 45

Ill: Klas Sandberg
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Låt tusen röster höras

Stöd Gemensam Jul i Råg-
sved

Gemensam jul startade i Rågsveds Folkets 
Hus för 38 år sedan. Det började som pro-
test 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. 

Vi gör det här för att julen är viktig för 
många människor, samtidigt som ensamhe-
ten och ojämlikheten är stor. Vi vet också 
att många vill komma ifrån kommersialise-
ringen av julen. Vi brukar vara 4-500 gäster 
och 70-80 volontärer, och varje år kan vi 
konstatera att duktiga volontärer kan för-
sätta berg. Arbetet tar mycket tid, men det 
ger så mycket att det är svårt att vara utan.

På Facebook sidan NyaRagsvedsFoketsHus 
kommer en affisch med mer detaljer. Lämna 
gärna ett bidrag på swishnummer 123 345 
78 43.

Det är inte nödvändigt att alla i 
ett parti tycker precis likadant. 
Tvärtom! Ur olika ståndpunkter 

och perspektiv kan de allra mest spän-
nande förslagen och politiken komma 
fram. Däremot behöver ett parti en levande 
debatt där de olika rösterna kan mötas och 
utvecklas tillsammans. En slags demokratisk 
infrastruktur som är helt livsnödvändig för 
att ett parti ska kunna utnyttja all den kraft 
som medlemmarnas olika bakgrunder och 
kunskaper innebär. Samtidigt som alla inte 
måste tycka lika behöver 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 
Stockholms stad där vi behöver föra diskus-
sion mellan partiföreningarna. Det kan 
också handla om frågor som kan röra hela 
vårt länsdistrikt 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 gäller. 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 medlemmarna är den fria 
debatten viktig. Därför är ambitionen att 
våra politiker i Stockholm samt styrelsele-
damöter i distriktet och föreningarna 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 van-
liga medlemmar känner kraften av att mötas 
i diskussionen och utveckla Stockholmsvän-
stern tillsammans.

Ill: Klas Sandberg
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Vi lever i en väldigt speciell tid. Jag antar att 
många människor före oss också  haft den 
känslan, och många av dem har haft rätt. 
Mänskligheten och våra civilisationer har gått 
igenom många stora förändringar. Men jag 
tror ändå att vi idag står inför en av de största 
förändringarna mänskligheten sett. Vi inom 
vänstern har länge vetat att kapitalismen och 
imperialismen har en negativ inverkan på 
Jorden och förutsättningarna för fortsatt liv 
på vår planet. Nu har vi kommit till en kritisk 
punkt i denna förstörelse, vi måste drastiskt 
förändra hur våra samhällen fungerar annars 
kommer stora delar av Jorden att bli obe-
boelig för människor och djur. Människans 
utsläpp av koldioxid och växthusgaser värmer 
upp Jorden och vi passerar kritiska gränser 
som gör att det blir  svårt att förutse hur 
Jordens klimat kommer att förändras. Går det 
att begränsa uppvärmningen till 1,5°C eller är 
det redan för sent? Föroreningar av plast och 
gifter i naturen gör att djurarter dör ut. Djur-
populationerna har minskat med i genom-
snitt 60% sedan 1970-talet visar en aktuell 

stor studie gjord av WWF. Antalet insekter 
har minskat med 80% sedan 1989 enligt en 
annan stor undersökning gjord i Tyskland. 
Viktiga ekosystem har kollapsat eller är på 
väg att kollapsa i så pass stor utsträckning 
att viktiga delar av förutsättningar för liv på 
Jorden hotas. Hälften av korallerna i Stora 
barriärrevet utanför Australiens kust har dött 
på grund av klimatförändringarna. 

Med detta i åtanke så måste vi i 
Vänsterpartiet fokusera vår politik och vår 
kommunikation på miljöpolitik. Helt enkelt 
för att annars kommer vi inte kunna fortsätta 
leva på Jorden. Vi måste vara med och ta 
ansvar för att om inte helt förhindra så i alla 
fall bromsa den här förestående katastrofen. 
Jag menar att det finns stora möjligheter att 
minska de här negativa miljö- och klimat-
förändringarna. Vi kan motverka hur stor 
uppvärmningen av Jorden blir och hur många 
människor som måste fly från sina hem på 
grund av den.

Vad kan vi i vänsterpartiet göra? Här 
är några idéer:

-Informera! Människor i samhället, 
inklusive våra egna medlemmar, så att vi alla 
förstår vad vi står inför och hur bråttom det 
är.

-Lyft klimat- och miljöfrågor i alla vår 
kommunikation. Alla frågor går att knyta 
an till det. Visa exempelvis varför en stor 
offentlig sektor är bra för miljön, varför vi ska 
ha högre skatter för höginkomsttagare och så 
vidare.

-Vi måste föregå med gott exempel 
och börja leva så miljövänligt som möjligt. 
Jag tycker att alla som tar förtroendeuppdrag 
i Vänsterpartiet som en start borde lova att 
inte flyga annat än vid tydliga undantagsfall.

(V)i kan hjälpa till att bygga upp en 
bred miljörörelse, det är bara tillsammans 
med andra människor vi kan åstadkomma de 
nödvändiga förändringarna.

Mikael Amborn, V Farsta

Med vänsterpolitik kan vi motverka miljö- och 
klimathoten
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Ill: Klas Sandberg

1. Vad har du för bakgrund och hur 
kommer det sig att du blev landstings-
politiker för Vänsterpartiet? Jag jobbar 
som specialistsjuksköterska och har haft 
fackliga förtroendeuppdrag för vårdförbun-
det på de arbetsplatser jag jobbat på. Jag 
blev landstingspolitiker för jag är intres-
serad av att jobba med sjukvård på ett mer 
övergripande plan. Det vill säga kunna driva 
genomgripande frågor på rätt nivå. 

2. Hur har prestigeprojektet Nya Karo-
linska Solna (NKS) påverkat Stock-
holms sjukvård? NKS påverkar hela 
sjukvården i sll dels genom att projektet 
kostar oerhört mycket mer än det skulle 
behöva. Men också genom att vård vältras 
över på andra sjukhus som redan går på 
knäna. Huvudproblemet är att man gjort 
planeringen helt bakvänt och det är därför 
projektet hela tiden omfattas av problem. 
Man skulle först analyserat befolkningen 
och vårdbehovet, vilket man inte gjorde. 
Istället ville man ha ett stort prestigefullt 
högspecialiserat sjukhus som kan sätta 
Stockhlm på kartan.

3. Vad är enligt din uppfattning de 
största felen i planeringen av NKS? 
Hela finansieringsmodellen OPS är helt 
förödande. Men också verksamhetsmodel-
len man bytt till och som medarbetarna 
anser vara otydlig och svår. Begreppet 
värdebaserad vård som ska vara grunden i 
vårdflödena är också problematiskt då det 
enbart är en utveckling av hårt kritiserade 
new public management. Uppdraget på nya 

Replik på ”Är V(i) extrema?” 
RR nr 44

Jag förstår vad Elias är ute efter. Vi är ju 
det enda parti som egentligen står för en 
välfärd åt alla och där vi vill att resurserna 
ska fördelas efter behov och inte plånbok. 
På det sättet skiljer vi oss från övriga par-
tier. Frågan är varför det är extremt. 

Jag tycker inte det finns någon poäng i att 
låta borgarna definiera vad vi är. Att bli 
sammankopplad med SD som den andra 
extrema ytterligheten är ju mumma för 
borgarna. Det gör oss ju irrelevanta för 
väljarna. 

Vi behöver snarare bli än mer relevanta för 
väljarna, vilket vi i detta val ändå lyckades 
bevisa att vi är. Viktigt att vi fortsätter på 
den kursen. Då kan vi inte stå och hålla 
med Jan Björklund & co om att vi är ex-
trema. Däremot är det viktigt att väljarna 
tror att vi faktiskt kan vara del av ett reger-
ingsunderlag och de som röstade på oss i 
förra valet fick i alla fall lite utdelning. Att 
V nu gick framåt i detta val skrämmer ju 
borgarna så att de måste skjuta ut oss på 
ytterkanten. Det visar på vår relevans.

Det mest tragiska är ju att socialdemokra-
terna hela tiden vill regera med borgarna. 
Det är kanske det som är extremt.

Lena Tranberg, V Enskede

Intervju 
med Jonas 
Lindberg
Om Nya Karolinska 
sjukhuset

akuten är alldeles för smalt och borde bred-
das och utökas. Konsultanvändandet och 
sjukhusledningens flathet med att hantera 
arbetsmiljöproblem är andra bekymmer. 
Tystnadskulturen likaså som förstärks när 
prestigen står i centrum. 

4. Hur borde planeringen av NKS ha 
gått till? Man skulle utrett de grundläg-
gande behoven i länet först och bestämt 
innehållet på sjukhuset innan man byggde 
huset. Vi ville ha en vanlig upphandling av 
bygget - inte en OPS modell som vi hela 
tiden motsatt oss. 

5. Vad kan vi göra nu för att komma 
till rätta med eländet? Betala en straffav-
gift och frigöra oss från OPS. Erfarenheter 
från Storbritannien talar för detta. Det 
sparar kostnader på längre sikt för oss alla. 
Se över sjukhusets nya organisation. Bredda 
uppdraget för nya intensivakuten. Införa 
ett verkligt konsultstopp på sjukhuset och 
i landstinget generellt. Satsa resurserna på 
arbetsmiljöförbättringar åt personalen så 
sjukhuset inte står med stängda vårdplatser. 
Avveckla värdebaserad vård. Behåll gamla 
karolinskas lokaler och öppna en del vård-
verksamheter även där.

Jonas Lindberg intervjuades av  
Johan Norlin, Röda Rösters redaktion
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Ett växande tomrum

Sverigedemokraterna har på kort tid 
svällt upp och är nu vågmästaren i 
svensk politik. Det finns två stora 

”leverantörer” av väljare till SD. Moderaterna 
och Socialdemokraterna.

Fundera på saken en gång till: Soci-
aldemokraterna är alltså ett av de partier på 
vars bekostnad SD har vuxit. Det blir ännu 
märkligare om man tänker på det fanns en tid 
när det var givet att den svenska arbetarklas-
sen i vått och torrt skulle rösta på vänstern 
och på s. Det var en järnlag i svensk politik 
från 1930-tal... fram till nu.

Något har ändrats. Kanske kom jag att 
bevittna ett litet hörn av denna förändring.

•••
Det är tidigt nittiotal. Jag arbetar som mo-
dellritare på ett gammalt anrikt bruksföretag. 
Ett av de äldsta i Sverige.

Bruksjobbare. Många hade tjänat 
firman i tio, tjugo eller fyrtio år. De ser kanske 
inte mycket ut för världen men allt som de 
kunde göra med metall kan ta andan ur den. 
Företagsledningen försökte lägga produktion 
utomlands. Det ville aldrig riktigt funka 
beroende på att så mycket av firmans kapital 
satt i nyporna på de där gubbarna och gum-
morna som kanske inte såg så mycket ut men 
som kunde sitt jobb bättre än kanske någon 
annan.

Det var en fröjd att besöka arkivet. 
Det var som en veritabel, glittrande skattkam-
mare av guld, silver, brons, emalj och lack. 
Mynt, märken, plaketter, knappar, ringkragar, 
slipshållare, etuier, polisbrickor, mössmärken 
och mycket, mycket mer. Saker som krävde 
precision.

Hos många av männen, kvinnorna, 
gubbarna och gummorna jag lärde känna 
med fanns en enkel tanke. Sverige var deras 
skapelse. Deras arbete och yrkeskunnande 
hade bidragit till att lyfta deras land från en 
kroniskt krisdrabbad fattigstat till välbeställd 
industrination. I den industrinationen 
hade DE hade grundat SIN rörelse för att 

Ill: Klas Sandberg
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äntligen slippa stå med mössan i hand inför 
överheten.

Socialdemokraternas reformer 
HADE lyft dem, bättre bostäder, bättre 
utbildning, sjukvård, anställningsvillkor, ar-
betsvillkor.... och kanske något till som kan 
kallas hopp. De gick mot en bättre framtid. 
De hade tyngd i politiken och kulturen. I 
gengäld stödde de Sitt Parti i vått och torrt.

Man tror ofta att vanliga jobbare inte 
begriper vad som sker i ledningen. Snabbt 
tips: tänk om. Gubbarna och gummorna på 
golvet som jag jobbade med kände mycket 
väl till vad som pågick uppe på andra 
våningen. De visste vilka som var på väg upp 
och vilka som var på väg ut i ledningen. De 
visste vilka som intrigerade mot varandra.

De kände också till intrigerna i led-
ningen för fack och parti med för den delen.

Sakta men säkert började världen 
skifta runtomkring dem... till det sämre.

Kanske kom den första föraningen 
på sjuttiotalet när direktör Nystroem höll 
ett anförande för de anställda: i framtiden 
skulle de inte inbilla sig något längre. Snart 
skulle det finnas nya människor som kunde 
göra deras jobb, människor i Sydkorea, 
Bangladesh och Taiwan. Människor som 
bara kostade en spottstyver att avlöna.

Direktör Nystroem var Chef med 
stort C. Då och då tog han in en ny trainee 
från Handelshögskolan som presenterades 
för de anställda under smattrande fanfarer. 
”Ung framtidsman”, ”kommer att gå långt i 
svenskt näringsliv”.

Ett halvår senare fick den unge 
framtidsmannen regelmässigt sparken under 
gruvliga förbannelser.

En och annan begick visst självmord.
Nystroem hade låtit sätta upp en stor 

bronsbyst av sig själv i entrén. (Så här långt 
efteråt kan jag lika gärna bekänna. Det VAR 
jag som ritade Hitler-mustasch på den.)

Hur konstigt det än kan låta började 
vi nästan sakna direktör Nystroem efter att 
han sålt företaget. Hur vedervärdig han än 
var så visste man vem han var. Efter honom 
kom olika anonyma företagsbyråkratier 
och osynliga ledningsgrupper i huvud-
kontor långt borta som inte kunde något 
om företaget, marknaden eller orten. Som 
saknade all tillstymmelse av lojalitet mot de 
anställda och orten.

Lägg därtill att de själva blev alltmer 

osynliga. En gång i tiden hade arbetarklas-
sen varit en uppskattad grupp. Betraktad 
som en bärande bjälke i ekonomin och en 
grupp med politisk och kulturell tyngd. 
Det fanns arbetarlitteratur, arbetarpress och 
arbetarrörelse. En och annan kunde berätta 
om den gamla hårda tiden som de hört 
om från SINA föräldrar. Om arbetsdagar 
på 11 eller 12 timmar. Om hur fruarna 
stod utanför fabriken på lönedagen för att 
plocka av karlarna lönekuverten innan de 
hann supa upp pengarna. Spriten var en av 
få lättnader i en kompakt glädjelös tillvaro. 
Om hur det så sent som på 50-talet varit 
ovanligt att en jobbare hade egen bil. Själva 
hade de sett villkoren förbättras. De levde 
i prydliga och bekväma hem. Då och då 
kunde de unna semester till Kanarieöarna 
och de kunde hjälpa sina ungar till en hygg-
lig start i livet.

För att det skulle funka krävdes att 
båda makarna jobbade heltid och det krävde 
ett räknande på inkomster och utgifter men 
det VAR en massiv förbättring.

I händelse av arbetslöshet sprack alla 
ömtåliga kalkyler.

De såg en bra tid... som nu verkade gå 
mot sitt slut. Det mest frapperande var att 
nästan INGEN hade några förhoppningar 
på arbetarrörelsen längre. Den hade inga 
lösningar på problemen med den kroniskt 
inkompetenta företagsledningen, bristen 
på investeringar eller den alltmer ohöljda 
utpressningen om att flytta verksamhet till 
låglöneländer.

Arbetarrörelsens företrädare verkade 
knappt intresserade.

För jobbarna på det anrika 
bruksföretaget var läget nu det att det fanns 
ett näringsliv som betraktade arbetare 
som utbytbara slit och släng. Det fanns 
en arbetarrörelse som knappt lyfte ett 
finger. Det fanns en samhällsdebatt som 
blev alltmer likgiltig. Den ena örfilen efter 
den andra. Påminnelser om att de numera 
ansågs sakna tyngd både politisk och i 
kulturen.

••• 
Kanske var det så det såg ut, en del av det 
växande politiska tomrum där till sist SD 
skulle bre ut sig.

Klas Sandberg, V Enskede

Månadens citat

Före valet apropå att sälja ut allmännyttan, 
ca 13:05 in i poddsändningen.

”- Om vi säljer dom så blir de ju 
inte billigare, utan tvärtom så blir det ju 
bostadsrätter som blir sämre för dom som 
behöver dom att komma åt dom.” Daniel 
Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholm.

”Hyresrätter är inga handelsvaror. --- Vi 
har inte råd med nya ombildningar, inte 
av en enda lägenhet. Stockholm behöver 
fler hyresrätter, inte färre.” Clara Lindblom 
(V), oppositionsborgarråd Stockholm & 
Mamadou Malcom Jallow (V), bostadspol-
tisk talesperson. 

”Det jag ser fram emot mest nu är att möj-
liggöra för ombildningar i ytterstaden. I de 
områden där allmännyttan är dominerande 
och människor vill köpa sin bostad. --- Jag 
influeras av allt från Margaret Thatcher i 
Storbritannien som också gav människor 
möjlighet att köpa sina bostäder ---” Daniel 
Wedin (M), bostads- och fastighetsborgar-
råd Stockholm. .

”- Alliansen och Miljöpartiet säger att de 
kommer att börja ombilda hyresrätter för 
att de vill ha en blandad stad, men samtidigt 
kan de inte tänka sig att bygga hyresrätter 
nära villaområden. Det är inte trovärdigt.” 
Maria Hannäs (V), ledamot i stadsbygg-
nadsnämnden Stockholm. .

Andreas Hatzigeorgiou, VD Stockholms 
handelskammare efterfrågar ”... reformer 
som tar sikte på allt från byggande och 
finansiering av bostäder – till hur man 
skapar ökad rörlighet i det hyrda och ägda 
bostadsbeståndet och stöttar resurssvaga 
hushåll.”

Ill: Klas Sandberg
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RR nr 44 tar Benny Ritzén 
upp debatten om ekonomisk 
demokrati , om olika former 
av gemensamt ägande och 

gemensamt ägda fonder på Labours senaste 
partikongress. Benny anser att det nästan rått 
tankeförbud rörande ekonomisk demokrati 
i vårt land. Och att V:s ekonomiska politik 
mycket handlar om välfärdsfrågor och skat-
tehöjningar för de rikaste. Och avslutar med 
konstaterandet att vi helt enkelt måste äga 
mer gemensamt och lära oss mer. Benny tipsar 
om böcker tex: ¤ ”Ett Sverige där anställda 
äger-Global utmaning”.  INSTÄMMER! 

Idéskriften ”Där anställda äger” 
(okt.2018) verkar gått vänstern förbi. I LO:s 
tidning Fackföreningsrörelsen skrev Meidner 
redan 1975 att ”Vi vill beröva kapitalägarna 
deras makt, som de utövar just i kraft av sitt 
ägande. Jag vill hänvisa till Marx och Wig-
forss: vi kan i grunden inte förändra samhäl-
let utan att också ändra på ägandet”. Det är 
dags att lyfta bort den våta löntagarfondsde-
battsfilten, som är 40 år gammal och titta vad 
som finns under. 

Vi hittar ett Sverige med minst 55 000 
familjeföretag som hotas av nedläggningar 
eller uppköp. Det handlar om en fjärdedel 
av alla företag upp till 50 anställda. Så här 

skriver Dagens arbete 8/10 2018 ”I högsta 
grad en brännande fråga för mindre orter där 
livs-kraftiga företag lägger ner på grund av att 
ägaren går i pension och ingen tar över..//.. 
En massdöd av familjeföretag pågår i det tysta 
utanför de större städerna..// ..Generations-
växlingen är en tickande sysselsättningsbomb. 
Ändå diskuteras den knappt”. 

EFES (Europeen Federation of 
employee share ownership) har sammanlagt 
300 företag som ägs av de anställda. Det finns 
inget svenskt arbetarägt företag med på listan. 
Inte ens kooperationen verkar vara intres-
serad i Sverige. Bland dessa 300 EFES-företag 
drivs hälften efter kooperativa principer. Det 
är oftast de anställda som vill ta över för att 
tillgodose andra mål än vinst, som solidaritet 
och demokratiskt ägande. Benny nämner vårt 
partiprogram där ”gemensamt ägande och 
ekonomisk demokrati ” finns med och där 
står bland annat: ”De anställda måste få veto 
vid förhandlingarna och garanteras rimliga 
ersättningar samt möjlighet att ta över verk-
samheten”. 

Ett utmärkt tillfälle vore att låta 
personalen lägga bud på sina arbetsplatser, 
till exempel när ärtfabriken i Bjuv flyttades, 
och Göteborgs Kex fabrik i Kungälv skulle 
flyttas. Nu säljs dessa till riskkapitalbolag. 

Men varken fack eller politiska partier ver-
kade intresserade. Var facket rädda att tappa 
medlemmar? Är inte arbetarägda företag ett 
bra alternativ till statliga och kommunala 
stödjobb, eller inga jobb alls? De anställda 
hade inte behövt flytta, barnen hade inte 
behövt byta skola mm. Redan idag har vi en 
halv miljon osäkra anställningar.

Författarna till ”Ett Sverige där anställ-
da äger” skriver i SvD 8/10 2018 ”Ett Sverige 
där anställda säger att vår förhoppning är 
att politiker från olika ideologiska läger kan 
börja samtalet om medarbetarägande”. Vill 
vänstern delta i samtalet? Problemet är kan-
ske att det inte finns några samtalspartners. 
Vad vill Socialdemokratin, medlemmarna i 
fackföreningsrörelsen- när blev ni senast till-
frågade att ta över er arbetsplats? Vad innebär 
gemensamt ägande och ekonomisk demokrati 
för vänstern?

Så här sade Ernst Wigforss på 1960-ta-
let ”För närvarande bestämmer kapitalet. Det 
köper arbets-kraft så billigt som möjligt. Jag 
kan bara se en radikal ändring, att låta arbets-
kraften bestämma och köpa så billigt som 
möjligt”. (Idéskriften) Bort med tankeförbu-
det kring löntagarfonder.

Bengt Sundell, V Liljeholmen - Hägersten

Replik på ”Ekonomisk demokrati” RR nr 44

Ill: Klas Sandberg
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Hur har ni det i er förening nu efter 
valet och är ni nöjda med valresultatet 
i Farsta?

Ja vi är nöjda med valresultatet. Vi 
har åter ökat vårt kommunala valresultat. 
Valet 2010 hade vi 8,7 %, valet 2014 fick 
vi 10,9% och nu 2018 blev det 16,6 % - 
nästan en fördubbling på två val. Vi har 
vid de tre valen haft lokala valprogram som 
utvecklats av föreningens medlemmar och 
blivit alltmer konkreta på samma sätt som 
kommunala valprogram brukar vara i olika 
kommuner. 

Har ni någon speciell strategi för 
att fånga upp nya medlemmar?

Farsta Stadsdel är jämförbar med 
en kommun, vi har 58 000 invånare, lika 
många som i Falun och då krävs det lokala 
tydliga valprogram. Samtidigt har vi sedan 
september 2012 varit ute varje månad i 
området och haft Röd Lördag, där vi haft 
gäster, korta apeller, informationsbord 
med fika och aktuellt informationsmaterial 
och flygbladsutdelningar. Vi är det enda 
partiet som är ute på gator och torg under 
icke valår, även under kalla vinterlördagar. 
Vi har sedan 2012 byggt upp en relation i 
lokalsamhället. Exempelvis bjöd vi in lokala 
Hyresgästföreningar till ett lokalt möte med 

Nooshi Dadgostar efter valet 2014 när hon 
blivit bostadspolitisk talesperson för partiet 
till ett enskilt personligt möte, sedan har 
kontakterna fortsatt. 

I den lokala gratistidningen 
Tidningen Farsta/Sköndal skriver er 
förening i senaste numret tillsammans 
med lokala hyresgästföreningar om 
planer på att sälja ut hyresrätter. Be-
rätta något om hur ni går tillväga med 
opinionsarbetet ni skriver om mot 
denna utveckling. 

Vi har fler insändare och möten på 
gång tillsammans med lokala hyresgästför-
eningarna. Ev kommer vår lokala förening 
dela flygblad om utförsäljningarna i trapp-
uppgångar. Så samarbetet kommer fortsätta 
med gemensamma torgmöten med namnin-
samling och debattartiklar i lokaltidningen. 
Det gjordes vid ett gemensamt möte direkt 
efter det att den nya blågröna högeralliansen 
i Stockholm i media sagt satt de kommer 
att sälja ut allmännyttan. Då träffade Marre 
Mayr, Moa Rosenqvist och Lasse Bäck från 
partiföreningen fyra representanter för de 
lokala hyresgästföreningarna, LH, från olika 
delar av Farsta.

Charlotte Lilja Pittuco  
för Röda Rösters redaktion

Vänsterns Industriarbetarför-
ening bildas

Som ett tillskott till Vänsterpartiets fackliga 
arbete har vi bildat Vänsterns Industriar-
betarförening. Industrivänstern riktar sig 
till alla Vänsterpartiets medlemmar och 
sympatisörer som arbetar eller har arbetat, 
inom IF Metall, Pappers, Livs och GS orga-
nisationsområde samt i övrigt identifierar 
sig som industriarbetare.

Det är också dessa kamrater som vi nu vän-
der oss till med uppmaningen att ansluta sig 
till Industrivänstern. 

Den provisoriska styrelsen består av Daniel 
Nordström (IF Metall),  Andreas Ber-
gerheim (Livs) och Göran Kärrman (IF 
Metall) har att förbereda Industrivänsterns 
första ordinarie årsmöte under andra halvan 
av januari 2019. Industrivänsterns första ar-
betsuppgifter kommer att vara frågan om de 
inskränkningar i strejkrätten som planeras 
av den socialdemokratiska regeringen och 
LO-ledningen.

Kom med i Industrivänstern! 

Du når oss på mejl till  
daniel_nordstrom@hotmail.com

Vänsterpartiet Farsta
Intervju med styrelsemedlem Lars Bäck
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Röd lördag 1/12 - Tillsammans för flyk-

tingars rätt Röd Lördag Midsommarkran-

sen Denna gång kommer vår valcykel med 

innehåll att finnas vid Midsommarkransens 

T-banestation, utgången mot Svandammsvä-

gen, blir vi tillräckligt många sprider vi oss till 

fler T-banestationer.  

Temat blir även denna gång den eftervals-

kampanj som Vänsterpartiet Storstockholm 

beslutat om ”Tillsammans för flyktingars rätt”. 

Och så fortsätter vi att hålla ögonen öppna 

när stadens blågröna styre kör igång med 

de utförsäljningar av allmännyttan som det 

nya bostadsborgarrådet sagt sig prioritera.

Arrangör: V Liljeholmen-Hägersten 

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

events/1994997633926301/?ti=icl 

Datum: 2018-12-01 

Tid: 12:00-14:00

Tillsammans gör vi skillnad För dig som 

vill fördjupa dig lite mer finns heldagskur-

sen Tillsammans gör vi skillnad under hösten. 

Här får du en mer detaljerad bild av Vänster-

partiets politik och ideologi och om hur du 

kan vara aktiv. Vi bjuder på frukost och lunch. 

Välkomna! 

DATUM: 2 december. 

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

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84. 

ANMÄLAN: anmalan.storstockholm@

vansterpartiet.se.

Studiecirkel – Vänsterpartiets vad och 

hur? Feminismen – hur ser patriarkatet ut 

och vilken plats har föräldraförsäkringen och 

övriga socialförsäkringssystem i den feminis-

tiska kampen? 

Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 

Arrangör: V Älvsjö-Hägersten.  

Vi träffas i Sal 5. 

Datum: 2 december 

Tid: kl 16-19 

FACEBOOKEVENEMANG: https://www.fa-

cebook.com/events/900606983476764/?ti=icl

Litteraturcirkelträff Häng på vår littera-

turcirkel kl. 18 den 3 december i lokalen på 

Svartågatan 16 i Bagarmossen. Andra pock-

etboken vi läser blir nu Koka björn av Mikael 

Niemi. Bra om du hinner läsa hela, annars 

så långt du hinner! Anmäl dig till gruppen via 

Zetkin https://www.zetk.in/o/vansterpartiet-

hammarby-skarpnack eller direkt till Losita 

Garcia: losita@lositadesign.se, 070-8329911 

Datum: 3/12 

Kl: 18-20

Nachos för nya Välkommen till Nachos för 

nya medlemmar med Karin Rågsjö, soci-

alpolitisk talesperson. Nachos, politik och 

argument! 

DATUM: 4 december. 

TID: Kl. 18-20. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.

Boken som designuppgift Vad gör en bok 

till bok? Hur går det till? Träffa Bokförläggarna 

Röda Rummets formgivare och medlem-

men av Stockholms typografiska gille, Åke 

Eriksson 

Datum: 4 december 

Tid: 18:00 i vår lokal på Sigtunagatan. 

Arrangör: V Birka-Vasa

Loppis och julmarknad för Fristads-

fonden Välkommen på julmarknad och barn-

klädesloppis! Det blir glögg, pepparkakor och 

en chans att köpa barnkläder och leksaker. 

Alla pengar som kommer in går till Fristads-

fondens arbete för människor på flykt. Läs 

mer om Fristadsfonden här. Vill du skänka 

barnkläder eller andra barngrejer? Mer info i 

facebookevenemanget! 

DATUM: 8 december. 

TID: 11-14. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84 samt på 

innergården.

Studiecirkel – Vänsterpartiets vad och 

hur? Miljö och ett hållbart samhälle – hur kan 

vi ställa om och omfördela samtidigt, vilken 

politik sätter stopp för överkonsumtionen? 

Vi ses i stora salen i källaren. 

Datum: 9 december 

Tid: kl 16-19 

Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 

Arrangör: V Älvsjö-Hägersten 

FACEBOOKEVENEMANG: https://m.face-

book.com/events/281221789265787/?ti=icl

Röd lucia Vi delar flygblad utanför så många 

t-banestationer som möjligt. Anmälan via 

Zetkin https://www.zetk.in/o/vansterpartiet-

hammarby-skarpnack eller hammarby-skarp-

nack@vansterpartiet.se / 073-6168351 

Datum: 13/12 

Tid: 07.30-08.30

 

Röd lördag 

DATUM: 15 december. 

TID: 12-14. 

PLATS: Farsta 

Arrangör: V Farsta

Röd tisdag i Kärrtorp Lokalt fick vi ett fan-

tastiskt stöd och det är nu viktigt att vi driver 

de frågor vi fått förtroende att driva och bjuda 

alliansens politik motstånd! Vi behöver din 

hjälp i kampanjen mot ombildningar. Möt upp 

oss vid t-banan och dela flygblad och visa 

att vi är många som vill ha fler hyresrätter till 

rimliga hyror! Anmälan via Zetkin https://www.

zetk.in/o/vansterpartiet-hammarby-skarpnack 

eller hammarby-skarpnack@vansterpartiet.se 

/ 073-6168351. 

Datum: 18/12 

Kl 16-18, vid t-banan i Kärrtorp och Bagar-

mossen


