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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 distribueras via e-post 
den sista arbetsdagen varje månad. Kon-
takta 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 Andersson, 

Marianne Berg Ekbom, Ellinor Hultman, 
Bengt Larsson, Charlotte Lilja Pittuco, Mar-
tin Lööf, Johan Norlin, Klas Sandberg och 
Monica Santa Cruz.

Röda Rösters logotyp är skapad av 
Sydney Ankers. Omslag av Klas Sandberg.
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 28 februari. 
Deadline är 15 februari.

Redaktionen vill uppmana fler kvinnor 
att delta i debatten. I nr 47 är 5 kvinnor och 6 
män skribenter.
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Låt tusen röster höras

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.
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Populismen är 
oanvändbar

Trots att ordet populism flitigt används i 
debatten är det ofta oklart vad som menas. 
Då jag får friheten att göra min definition i 
denna text så utgår jag ifrån ett antal punkter 
som jag anser kännetecknar populismen för 
att ifrågasätta begreppet:

1. Politiken baseras på att en grupp i 
samhället utmålas som etablissemanget 
eller eliten och det är hos denna grupp 
makten ligger.

Vi ska vara mycket försiktiga med 
att använda diffusa begrepp som de ovan 
nämnda. Vi vet att anledningen till att klyf-
torna ökat under de senaste decennierna av 
nyliberalism är förändrade ägarförhållanden 
och minskad statlig inblandning i ekonomin. 
Klassbegreppet behöver lyftas på ett sakligt 
sätt snarare än att känslomässigt rikta ilskan 
mot en grupp kryptiska makthavare. Låt oss 
använda begrepp som den härskande klassen, 
företagsägare och kapitalister. Låt oss också 
vara de som lyfter fram hur lobbyistisk verk-
samhet och många gånger även forskning är 
beställningsjobb från näringslivet just för att 
få ett resultat som gynnar de egna ekono-
miska intressena.

2. Begreppet ”folket” används 
och dessa anses vara de egent-
liga förnuftiga som vet vad som 

är rätt och vars intressen står emot ovan 
nämnda elit. Det är hos detta ”folk” en 
förändrande kraft finns.

Att vinna kampen på sociala medier och att 
många delar ens inlägg är en chimär. Den 
stora, förändrande kraften hos arbetarrörel-
sen och vänstern ligger i organiseringen - hur 
vi bygger upp partier och fackföreningar 
tillsammans, på demokratiska grunder och 
där alla har en funktion.

3. Inkludering och exkludering. Vilka som 
tillhör detta ”folk” är tydligt avgränsat.

Vi blir en inkluderande snarare än 
exkluderande kraft då vi bemöter de frågor 
människor anser angelägna. I en undersök-
ning inför valet tyckte 40 procent av LO-
väljarna att invandringen var den viktigaste 
frågan framför både sjukvården och välfär-
den. Jag tillhör inte dem som tror att vän-
stern kan ena alla bakom samma, universella 
paroller genom att tiga i migrationsdebatten 
och enbart fokusera på fördelningsfrågor. 
Debatten om migrationen måste tas, även 
från vänsterhåll.

4. Man kommer med enkla och ogenom-
tänkta lösningar, sådant som människor 
vill höra men som inte alltid går att 
genomföra.

Detta ska vi verkligen akta oss för, 
men det betyder inte att vi inte kan vara ett 
visionärt parti! Att vi har ett långsiktigt mål 
om ett annat samhälle måste genomsyra allt 
vi gör. Oavsett om vi kallar det för reformism 
eller en revolution så har många en längtan 
efter ett annat samhälle idag. Den ska kanali-
seras i vänstern och arbetarrörelsen och vi ska 
ha en plan om hur vi tar oss dit.

5. Retoriken – ledaren för en populistisk 
rörelse framställer sig själv som en 
underdog trots att hen kan vara multimil-
jonär.

Enda punkten där jag tycker att vi 
kanske har något att lära av populismen. Vi 
har mycket att jobba på när det gäller att hit-
ta symboler och ett modernt språkbruk som 
kännetecknar oss. Detta är också nödvändigt 
för att vara det vänsteralternativ som tydligt 
distanserar sig från den politiska mitten.

 
Monika Roll, V Hässelby-Vällingby
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”Vi ska tillsammans göra allt för att vända 
opinionen i våra sakfrågor” står det i Vän-
sterpartiet Storstockholms förslag till ny 
verksamhetsplan (punkt 3).

Det är riktigt. Det måste ju faktiskt 
vara det viktigaste av allt.

Så hur ska vi få tag på varandra?

Om det är så att ”vi ska göra allt för att 
vända opinionen i våra sakfrågor” så borde 
en hel del klokt och viktigt som skrivs i till 
exempel detta forum spridas till Ring P1 
(vilket fantastiskt tillfälle som erbjuds en 
halvtimme varje dag, måndag till fredag, 
varje vecka!). ”Ring P1? Bara för pensionä-
rer!”, säger en del. Det är inte helt riktigt, 
men framför allt är pensionärer inte ”bara”, 
utan ca 2 miljoner svenskar med erfarenhe-

ter och åsikter – och rösträtt. Låt oss skriva 
insändare i lokalpressen, låt oss leverera 
åsikter och tillrättalägganden till lokalra-
dion, liksom till alla tänkbara medier och 
sammanhang som du kan komma på där 
våra röster borde höras mer. Föreningar, 
forum och grupper på Facebook (alltså 
andra än de vi vilar i tillsammans med våra 
åsiktsfränder.) Gör listan längre!

Här i Röda Röster dyker det ibland upp 
inspirerande och roliga idéer från lokalför-
eningar som sprider goodwill för Vänstern 
i sina förorter och stadsdelar. Låt oss genast 
ta efter våra kreativa kamrater! Många 
av oss blir lätt alltför ordrika när vi ska 
uttrycka oss. Det får vi lämna om vi vill 
komma ifråga för en plats på insändarsidan 
– eller en replik i radion. Likaså pretto-

formuleringarna som avser att låta intellek-
tuella och insatta. Lämna dom. Kortfattat 
och tydligt är vad som gäller. (Något som 
är lärorikt att träna på, faktiskt!)

Insändare har enligt tidningarnas egna mät-
ningar ett stort läsarintresse och skulle för 
övrigt knappast få en helsida i varje num-
mer om inte så var fallet. Själv fick jag in 
fyra – fem inlägg under höstens valarbete, 
fördelade på de två lokalbladen från Mitt 
i och Direktpress samt tidningen Metro. 
En poäng är att de här (reklamfinansie-
rade) lokaltidningarna levereras gratis via 
brevlådan in i folks hem. Ja, många blir 
irriterade – och många läser. Kanske främst 
insändarsidorna?

 Maggie Creutzer, V Hammarby-Skarpnäck

Hur ska vi nå ut till vanligt folk?
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Väggtidningen i Enskede star-
tades 1999, grundad av två av 
enskedevänsterns veteraner Lars 
Sterneby och Rolf Brattström. 

Den startades för att Vänsterpartiets förening 
i Enskede just då befann sig i kris. Den hade 
en tynande tillvaro med medlemmar som inte 
kom på mötena och ett sjunkande intresse.

Vad göra? Lars och Rolf hade blivit 
sittande efter ett möte, snackat om att skicka 
information till medlemmarna eller nåt. Lars 
Sterneby minns att det flög ur honom: -Vi 
kanske skulle starta en väggtidning. Som i 
Kina.

Tanken var att både medlemmar och 
motståndare skulle få klart för sig att enske-
devänstern inte hade gett upp och genom att 
de under lördagspromenaden då och då skulle 
mötas av anslag med vänsterpartiets märke. 

-Även om det inte ger någon omedelbar effekt 
så påminner det medlemmarna om att parti-
föreningen finns och är verksam, enligt Rolf 
Brattström.

De första väggtidningarna fick långa 
texter. Gradvis lärde de sig att skriva kort, i 
notisform. Väggtidningen sätts upp på några 
strategiska anslagstavlor vid tunnelbanestatio-
ner... där de rivs ner igen av vad Rolf förmodar 
är”någon sur moderat” eller SD:are. Anslags-
tavlorna bevakas och väggtidningarna klistras 
omgående upp igen tills nedrivarna lessnar 
och låter dem sitta kvar.

Materialet till väggtidningarnas notiser 
kommer från stadsdelsnämnden. Medlem-
marna skickar in nyhetstips. Lars anser att om 
man skall konkurrera om uppmärksamheten 
så är det med lokalt material.  Texten är ofta 
argumenterande. 

-Det är liksom poängen med det hela, 
påpekar Lars.

Rolf har en frizon med sin återkom-
mande dikt.

Medarbetarna på väggtidningen har 
kommit och gått. Lars och Rolf är de som 
hållit på från starten fram till nu. Svårast är att 
hålla texterna korta. En medarbetare slutade 
direkt efter att ha blivit tillsagd att kapa.

Fanns det någon sak som väckt extra 
mycket uppmärksamhet? -Carema, blir svaret 
från både Lars Sterneby och Rolf Brattström. 
Väggtidningen hade tagit upp Caremaaffären. 
En rubrik var ”Vågar du bli gammal?” I stads-
delsnämnden klagade de borgerliga ledamö-
terna inför Lars över Väggtidningen.

Ett nytt ex blev nyligen klart

Klas Sandberg, V Enskede

Lars Sterneby Rolf Brattström Foto: Klas Sandberg

Väggtidningen i Enskede
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Berätta lite om dig själv och din 
bakgrund. 

Jag är mekaniker och arbetar med 
underhåll av anläggningsmaskiner. Jag har 
idag inga fackliga uppdrag men har tidigare 
lång erfarenhet av fackligt arbete inom 
bland annat Transport, Handels och Seko. 
Jag gick med i vänsterpartiet för sex år sedan 
efter att ha varit medlem i Socialistiska 
partiet i över 20 år.

Hur kommer det sig att ni har bildat 
Industrivänstern?

Vi bildade Industrivänstern av flera 
skäl: dels för att vänsterpartiets arbete inom 
LO-förbunden måste stärkas, men också för 
att stärka arbetarinflytandet inom vänster-
partiet. Den socialdemokratiska domi-
nansen över de fackliga organisationerna 
har i många stycken förvandlat facken till 
lydiga redskap för en alltmer högervriden 
S-ledning. Menar vi allvar måste vi vara 
beredda att ta strid mot S-dominansen. 
Vänsterpartiets tendens att lägga sig nära 
LO-ledningens ståndpunkter och därmed 
hoppas att LO-ledningen skall se partiet 

som en samarbetspartner, är illusorisk. LO-
ledningen är i första hand representanter 
för det socialdemokratiska partiet inom 
fackföreningsrörelsen och inte fackfören-
ingsrörelsens representanter inom S.

Industrivänstern är ett blygsamt 
första steg för att ta tillbaka våra egna orga-
nisationer.

Vilka ser du som de största politiska 
utmaningarna idag?

De två viktigaste frågorna idag för 
vänstern inom fackföreningarna är att 
bekämpa inskränkningarna i strejkrätten 
och varje försök från socialdemokraterna 
att kompromissa bort arbetsrätten för ett 
regeringssamarbete med liberaler och cen-
terpartister. När även Stefan Löfvén talar 
om ”behovet av att reformera arbetsrätten” 
så kan vi vara säkra på att det är ”refor-
mer” som knappast kommer att gynna oss 
arbetare. 

Hur vill ni göra för att motverka de 
föreslagna inskränkningarna i strejkrätten?

LO-ledningens agerande i strejkrätts-
frågan är belysande för dess syn på med-
lemsdemokratin. Från att ha bagatelliserat 
den utredning som letts av Ylva Johansson 
träffar man en överenskommelse med 
Svenskt Näringsliv, vars innehåll ännu inte 
är offentligt. Inte ens förbundsledningarna 
har haft möjlighet att på allvar diskutera 
frågan utan har mer eller mindre tvingats 
acceptera vad LO-ledningen beslutat. Det 
säger sig självt att medlemmarna har hållits 
helt utanför varje diskussion. 

När enskilda medlemmar eller lokala 
fackliga organisationer protesterat mot att 
man hålls utanför och krävt av förbunds-
ledningarna kommer till möten för att 
diskutera saken möts man inte sällan av rena 
påhoppen.

Vänsterpartister har spelat en viktig 
roll i många av de fackliga lokalorganisa-
tioner som protesterat och vi kan spela en 

ännu viktigare roll, inte minst genom att gå 
med i de nätverk till försvar av strejkrätten 
som bildats runt om i landet eller ta initiativ 
till att bilda sådana på orter där de inte 
finns.

Hur vill ni göra för att få fler LO-
medlemmar att engagera sig i partiet?

Vänsterpartiet behöver stärka 
klassperspektivet i alla politiska frågor. I 
en stad som Stockholm som idag nästan 
uppfattas som en stad utan arbetarklass, 
eftersom alla större industriarbetsplatser 
lagts ned, har vi ändå 10.000-tals sjuk-
vårdsbiträden, vaktmästare, barnskötare, 
reparatörer, bussförare, etc som sällan eller 
aldrig har en politisk röst. För att inte tala 
om de 10.000-tals oorganiserade arbetarna 
på byggen, restauranger, inom transportin-
dustrin etc. Arbetare vars anställningsvillkor 
och lönenivåer ofta ligger långt under vad 
avtalen säger. 

De fackliga organisationerna saknar 
idag en politik för att organisera dessa annat 
än att uppmana dem att gå med i de exis-
terande facken. Problemet är bara det att 
dessa arbetare riskerar omedelbart avsked 
om de går med i ett fack och försöker få ett 
avtal. Ännu allvarligare är att de fackliga 
organisationerna inte klart och entydigt har 
sagt ifrån mot bemanningsföretag, timan-
ställningar och liknande.

Vänsterpartiet skulle kunna gå i 
spetsen för att utarbeta en politik för att nå 
dessa grupper, organisera dem - inte i första 
hand för att ta hem en ”skalp” till medlems-
registret, utan för att göra verklig skillnad, 
att vinna verkliga segrar, något som den 
svenska arbetarklassen inte gjort på många 
år.

Göran Kärrman intervjuades av Johan 
Norlin, Röda Rösters redaktion

Intervju med Göran Kärrman, 
Industrivänstern

Göran Kärrman. Foto: privat
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Många känner dig i Stockholms stad, 
kan du berätta kort om din bakgrund?

Jag är dotter till politiska flyktingar 
från Chile som kom till Sverige och Hallsta-
hammar 1975. Efter en kort tid bosatte de 
sig i Skärholmen, där jag fortfarande bor. Jag 
föddes i Argentina 1974, medan mina för-
äldrar flydde undan den chilenska diktaturen.

Under 90-talet bodde min familj i 
Chile under den då nya demokratiska pe-
rioden, där studerade jag och var aktiv inom 
studentkåren. Efter åtta år beslutade jag att 
åka tillbaka till Sverige, fick starta om mina 
studier och blev kemiingenjör examinerad på 
KTH.

Jag har alltid varit intresserad av 
politik och har varit delaktig i många olika 
intresseföreningar. Sen 2010 är jag aktiv 
medlem av Vänsterpartiet och har haft flera 
parlamentariska uppdrag.

Du har haft andra förtroendeupp-
drag, vad har du tagit med dig till din nya 
roll?

Från mina tidigare erfarenheter har jag 
tagit med mig helhetstänket, breda politiska 
kunskaper och förankringen i det lokala 
politiska arbetet. Nätverksbildandet är något 
som jag vill tillämpa i olika sammanhang. 
Många av mina tankar och idéer kommer 

från mina tidigare uppdrag som ordförande 
i Stadsdelsnämnden i Skärholmen och kom-
munfullmäktige i Stockholms stad.

Vilka frågor brinner du för?
De frågor som jag vill lyfta är exem-

pelvis det dödliga våld som orsakar så mycket 
lidande och påverkar lokalt med sådan kraft 
allt som berör rättigheter och demokrati-
frågor. Jag förstår att för frågor som våldet 
måste tas större grepp än den lokala politiken 
kan göra.

Nu sitter du som helt ny i riksdagen, 
kan du berätta om det märks att ingen reger-
ing har bildats?

Det är svårt för oss som är nya att veta 
skillnaderna, men det låsta läget känns i kor-
ridorerna. Rollerna och ansvarsfördelningen 
blir otydliga. Det är svårt att initiera en fråga 
eller veta vem som ansvarar för den.

Hur gör du, med alla dina uppdrag, 
för att få leva ett bra liv utanför uppdragen? 
Familj, vänner, ledigheter och sådant som vi 
alla behöver.

Jag får mycket stöd av mina föräldrar 
och även barn kan ta ansvar trots sin låga 
ålder. Av många politiska aktiviteter och 
uppdrag får man energi, men man måste ha 

tid för arbete och familj. Man kan tacka nej 
till vissa möten eller ta hjälp av modern tek-
nik. Jag har varit fritidspolitiker och arbetat 
samtidigt och behövt frigöra timmar för 
att vara med min dotter. Det fungerar och 
möjligheterna är enorma, vi har haft ett möte 
med framtidskomissionen över nätet och då 
kan alla delta, vilket underlättar.

Berätta om dina tankar kring ditt 
uppdrag, om utmaningar och möjligheter.

Jag arbetar inom Näringsutskottet, 
med ansvar över handel, innovativa företag 
och forskning. Näringsliv som fokuserar på̊ 
utveckling istället för enbart vinst behöver 
stöd. Det är de innovativa företagen som 
kan hjälpa oss att lösa klimatfrågan. Som 
Vänsterparti måste vi ge ett tydligt svar på 
hur vi vill att näringslivet ska vara, hur ser ett 
socialistiskt näringsliv ut?

Bostadsfrågan och hur vi ordnar för de 
bostadslösa är också något som bör priorite-
ras och skapa samband mellan partipolitiken 
på alla nivåer, från riksdagen till de lokala 
politiska församlingarna.

Lorena Delgado Varas intervjuades av Mo-
nica de Santa Cruz, Röda Rösters redaktion

Ny i riksdagen
Intervju med Lorena Delgado Varas
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I  många kulturer är åldrande det-
samma som möjlighet till vishet och 
klokskap. De äldre ses som en till-
gång i samhället och deras erfarenhet 

värderas högt. Men i Sverige frodas en 
ålderism, det vill säga det är en människas 
ålder som utgör grunden för fördomar och 
diskriminering. Andelen äldre ökar i sam-
hället. Allt fler kommer leva aktivt upp i hög 
ålder. Först under andra hälften av 1900talet 
har detta blivit möjligt för de flesta. Just nu 
ökar medelåldern med tre månader per år. 
Detta är ett tecken på en lyckad samhälls-
utveckling. De flesta kommer att vara friska 
och fungera utmärkt i samhället till 75 år 
eller äldre. Dagens pensionärer är aktiva, 
deltar i det sociala livet och många väljer att 
arbeta vidare efter uppnådd pensionsålder. 
Inom politiken är det klart och tydligt att 
antalet kandidater på samtliga partiernas 
valsedlar till riksdagen som är 65 år eller 
äldre är betydligt färre procentuellt än de är 
som väljargrupp totalt sett

Antal pensionärer med allmän pension 
var i december 2014 2,1 miljoner, cirka 
28 procent av valmanskåren. Samtidigt är 
ungefär 4 procent av riksdagsledamöterna 
över 65 år. Förnärvarande saknar Vänster-
partiet i Riksdagen representanter över 
65 år. Representationen i kommun- och 
landstingsfullmäktige är sannolikt något 
bättre. Äldre kommer sällan ifråga som 
nämndsordföranden och andra för poli-
tiken viktiga positioner vilket påvisar att 
konsekvenserna av åldersdiskrimineringen 
i själva verket är betydligt mer djupgående 
än den ser ut att vara vid en första anblick. 
Sedan förekommer ofta villfarelsen att 
äldre enbart ska ägna sig frågor som berör 
äldres livssituation. Personer över 65 år ska 

naturligtvis syssla med samtliga sakfrågor 
inom politiken.

På Stockholmsdistriktets årskonferensen 
2017 beslutades det att det skulle genom-
föras en kartläggning av representationen av 
medlemmar över 65 år i distriktet.

Det framgår av rapporten att ”Då materialet 
är så bristfälligt så kan det inte ges ett klart 
svar åt något håll. Men det vi kan se är att på 
kommunal nivå tycks det inte finnas en stor 
underrepresentation av personer över 65 
år. Däremot finns det tendenser till det på 
landstingsnivå och bland de riksdagsleda-
möter som är från distriktet så är det ingen 
som är över 65 år. Detta mönster tycks 
Vänsterpartiet Storstockholm inte vara 
ensamma om utan detta tycks vara en trend 
i det politiska systemet. SCB skriver att 
representanterna i kommunfullmäktige har 
blivit äldre medan riksdagsledamöterna har 
blivit yngre” samtidigt skriver man också 
att Vänsterpartiet är svagare bland väljare i 
åldersgruppen över 65 år, speciellt bland de 
som är 74+

I distriktets uppdrag 2017 till valberedning-
arna inför Riksdags- och landstingslistorna 
ska valberedningarna beakta såväl föryng-
ring som behovet av fler LO-anslutna och 
kandidater med invandrarbakgrund på 
Vänsterpartiets listor i valet 2018. Detta är 
bra. Men inför kommande val är det rimligt 
att uppdraget kompletteras med en skriv-
ning om att sträva efter att få en representa-
tion som är rimlig i förhållande till landets 
population.

Bengt Larsson, V Vita Bergen

Motverka 
ålderismen



Röda Röster 

sid 10

Inför jul så fylldes mina sociala 
medier av allsköns inlägg om att 
göra gott. Skänk pengar, bidra till 
matkasse eller varför inte köpa en 

julklapp extra och ge bort den till stads-
missionen som ger den till något barn som 
får mindre än de julklappsberg man kan se 
under julgranen.

Behjärtansvärt minst sagt. Och jag 
mår bra av att göra gott. Det känns fint 
att bidra till att andra ska ha det bra - och 
av någon anledning blir jag mer blödig i 
juletid. Men egentligen känner jag att det 
är något som skaver. Borde detta verkligen 
behövas? Varför finns det barn i Sverige 
som är så fattiga att de knappt har mat på 
bordet ens på julafton. I Sverige, där eko-
nomin gått framåt under lång tid, där folk 
förväntar sig en utlandsresa på semestern 
och ny teknik med jämna mellanrum.

Av en slump såg jag en artikel i 
lokaltidningen. ”Kyrkan packar matkas-
sar till behövande under jul”. Nu kan man 
tänka att det bör vara åt några få som väg-
rar ta emot hjälp från samhället på grund 
av det ena eller andra. Men nej.

I artikeln stod det tydligt:
”Målgruppen är ensamstående 

föräldrar som har svårt att få pengarna att 
räcka till julmat och julklappar.”

Läs igen. I Sverige julen 2018 
har ensamstående inte mat på bordet på 
julafton. Det står inget om något spel-
missbruk eller annat. Nej, familjen har 
bara haft en inkomst att leva på och det 
går helt enkelt inte runt. Och att vi som 
samhälle bara vant oss vid att det är såhär 
och lämnat det till kyrkan att lösa. Det 
är minst sagt bedrövligt att vi fördelat 
resurser på det här sättet och lämnat över 
till andra aktörer att lösa problemet. Att 
kyrkan ska behöva göra såhär för att folk i 
Sverige inte har mat på bordet 2018, det är 
skamligt. Detta i ett av de rikaste länderna 
i världen. Det är inte hur mycket resurser 
vi har - det handlar om hur samhället 
väljer att fördela dem. Och när samhället 
misslyckas går kyrkan/andra organisatio-
ner in och gör välgörenhet. Vilket räddar 
många och uppenbarligen är nödvändigt. 
Men vi som samhälle borde täcka upp för 
att människor inte ska behöva leva såhär 

fattigt oavsett.
Här måste vänstern synas. Och vi 

måste höras. Vi ska ha en välfärdsstat som 
ser till att man inte ska vara fattig bara 
för att man är ensamstående med barn. 
Lönerna ska vara rimliga, hyrorna lägre 
och socialförsäkringssystemet måste klara 
mer än superslimmade utbetalningar där 
inget extra kan täckas. Vi måste synliggöra 
skillnaden mellan välfärd och välgörenhet. 
Ett samhälle som baseras på välgörenhet 
lämnar folks liv åt slumpen. Ett samhälle 
baserat på välfärd tar ansvar för alla.

Vi ska givetvis samarbeta och lyssna 

på frivilligorganisationer men vi kan inte 
lämna ansvaret för att folk har mat på 
bordet enbart till dem. Vi måste stärka 
välfärden genom fortsatt omfördelning 
av resurser. Inte minska skatter, försämra 
arbetsrätten eller bidra till skyhöga boen-
dekostnader. Det är vårt jobb att se till att 
det inte sker, och om det sker vara hög-
ljudda om det. För om inte vi gör det, vem 
gör det då i dessa tider? Och hur många 
fler kommer behöva hjälp julen 2019?

Marre Mayr, V Farsta

Välfärd framför välgörenhet

Ill: Klas Sandberg
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Nya Karolinska sjukhuset 
(NKS), New Public Manage-
ment (NPM) och Offentlig/
Privat samverkan (OPS)

Vad som måste göras är att betala en 
straffavgift och frigöra oss från OPS-avtalet. 
Finansieringsmodellen OPS är helt förö-
dande. Det säger Jonas Lindberg, Vänster-
partiets talesperson för sjukvårdsfrågor i Re-
gion Stockholm i Röda Röster nr 45. Klas 
Sandberg skriver i nr 44 om planeringen av 
NKS och i nr 46 frågar sig Rolf Brattström 
om NKS är byggt för människor.

Sjukvården behöver mer politik, 
tydliga politiska ställningstaganden och 
ansvarutkrävande. Samarbete och tillit 
istället för konkurrens. Fokus på verksam-
hetens innehåll och demokratisk öppenhet. 
Politiken ska styra sjukvårdsverksamheten i 
demokratiska processer.

Systemskiftet med privatisering, 
marknad och konkurrens där välfärdstjäns-
ter finansieras och styrs genom prestations-
relaterade indikatorer kom som ett svar på 
1980-talets kritik om byråkrati, tröghet och 
likformighet samt 1990-talets ekonomiska 

åtstramningar. Marknadsmodellen legiti-
meras genom vårdval där medborgarna kan 
rösta med fötterna. ”Kundens” individuella 
val utifrån ett egenintresse ger inte en likvär-
dig vård för alla. Nyttan för patienter och 
samhället brister. 

Vad som krävs är en tillitsbaserad 
styrning med förtroende för medarbetarnas 
erfarenheter och kunskaper. Management 
för vinst på en marknad gör något med 
vår välfärd och med dem som jobbar där. 
Ekonomiska modeller och kontrollsystem 
där patienter hanteras som produkter som 
ska mätas och prissättas. De professionel-
las unika kunskaper, yrkespraktik, etik och 
ansvarstagande sätts på undantag.

NPM är en strategi för omvandling 
av den offentliga sektorn. Underförstått 
är att vinst är den enda drivkraften för 
utveckling, innovation och effektivitet. OPS 
är ytterligare ett sätt för kapitalet att göra 
vinster på skattebetalarnas bekostnad, - den 
skattefinansierade välfärden är en stabil och 
välfinansierad marknad. Att privata aktörer 
skulle tillföra kapital och investera i välfärd i 
en fattig offentlig sektor är knappast troligt. 

Begreppet Värdebaserad vård är en 
ny och effektiv modell för ytterligare mark-
nadsorientering genom en diagnosbaserad 
konkurrens på en öppen sjukvårdsmarknad. 
Det handlar inte om medicinsk praktik 
eller sjukvård. Begreppet ”valued based” 
har sitt ursprung hos den amerikanska 
konsultfirman Boston Consulting Group 
med ekonomen Michael Porter. Målet är en 
sjukvård i en öppen konkurrens baserad på 
diagnoser och ett konkurrerande utbud av 
diagnosuppdelade behandlingar. NPM och 
diagnossystemet är tydligt, den prioriterar 
de enkla och många operationerna som 
i styrsystemet framstår som produktivt. 
Fragmentiseringen av sjukvården leder till 
stuprörtänkande där var och en värnar sitt 
och där vårdkedjor bryts.

Ja, Jonas har rätt. Det som måste 
göras är att lösa ut avtalet för att om möjligt 
minska skadan. Och Rolf, du har rätt. NKS 
är inte byggt för människor, det är byggt för 
marknaden.

Marianne Berg Ekbom, V Birka-Vasa

Tre förkortningar att lägga på minnet

Ill: Klas Sandberg
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Kanske kört för 
klimatet

Ill: Klas Sandberg
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Vem är du Lena?
Jag växte upp i Bandhagen. Dit 

har jag flyttat tillbaka nu. Jag har jobbat 
med nästan allt. Gick humanistisk linje. 
Studerade grafik innan jag fastnade för 
skulptur. Men det går inte att försörja sig 
som konstnär som jag omskolade mig till 
snickare. Ett bra jobb. Det som gäller är vad 
man gör. Inte vad man säger. Numera är jag 
pensionär. 

Politiskt har jag alltid röstat på Vän-
sterpartiet men det var först 2010 som jag 

till sist gick med i partiet.
Du är ordförande för Vänsterpartiet 

i Vantör. Vilka frågor tycker du är viktiga 
att driva i stadsdelsnämnden?

Hyresrätterna. Allmännyttan har 
byggt de här förorterna. Borgarna och 
alliansen har drivit igenom ombildningar. 
Vårdcentralerna är ett annat problem. 
Många av dem har tagits över av Capio. 
Naturområden och reservat är en annan 
fråga. Ett reservat har upprättats i Rågsved. 
Andra reservat kan komma. Samtidigt finns 
en strävan att nagga områdena för olika 
utbyggnadsprojekt. Vi måste hela tiden 
bevaka.

Har Vänsterpartiet i Vantör fått 
många nya medlemmar?

Det stämmer. För ett år sedan hade 
vi cirka 100 medlemmar. Numera ligger 
antalet på 250.

Har det påverkat arbetet?
Ja, det känns spännande. När vi arbe-

tar känns det att många i Vantör röstar på 
Vänsterpartiet. I ett distrikt ligger vår andel 
på 25 procent. Vi samarbetar med de lokala 

föreningarna och vi syns i samband med 
olika fester som Rågsvedsdagen och valborg. 
Bland annat ordnar vi tävlingar för barnen 
där alla får pris.

Hur arbetar ni med nya medlemmar?
Jag är ansvarig för arbetet med nya 

medlemmar. Vi brukade vara två som delade 
på arbetet men min medhjälpare har hoppat 
av.

Vi står inför EU val. Vilka erfarenhe-
ter kommer ni att ta med er från riksdags-
valet?

Vi ha nyligen utsett en valledare, 
Monica Shaker. Inför nästa val kommer vi 
inte att ha råd med  valstuga. Som alternativ 
tänker vi använda en mobil variant, liknande 
en dramatenväska med fack för flygblad 
m.m. som jag tagit på mig att utveckla. På så 
sätt kan vi enklare ta oss till lokala torg och 
mötesplatser med vårt valmaterial. Inte bara 
Högdalens centrum. 

Lena Rydblom intervjuades av Klas Sand-
berg, Röda Rösters redaktion

VI står vid ett vägskäl om 
vi ska hålla ökningen 
av världens medel-
temperatur under 1,5 

grader. Hittills har vi prövat marknadslibe-
rala lösningar, typ skatt på flyg och utsläpp 
av koldioxid (CO2). Effekten är usel! Dags 
för friskare tag.

Nödvändiga regleringar
Minska flyget med hälften till 2023 

genom färre tillstånd för start och landning 
kombinerat med begränsningar av antalet 
passagerare. Tillåt endast flygresor på över 
100 mil. Brommaflyget kommer snabbt och 
frivilligt flytta till Arlanda. Höghastighets-
banor för tåg är ju helt onödiga. Behöver vi 
stressa mer? Att gå från bråttom till extra 
bråttom är säkerligen skadligt. Ett avsteg 
kan jag dock tänka mig, nämligen tågräls för 
max 250 km per timme mellan Sundsvall 
och Malmö för dem som vill tåga ner till 
Europa och vice versa. 

För maten tror jag på stopp för 
biffdjur och import av rött nötkött. Köp av 
ost, smör och grädde behöver begränsas. För 
att få fram 1 kg ost går det åt 10 liter mjölk. 

Åkerytan är enorm för att ta fram foder till 
nötkött och ost. Vattenmängden likaså.

Nationell klimatpanel
Vi behöver ett svenskt IPCC (FN:s 

klimatpanel), som vartannat år presenterar 
fakta om våra temperaturhöjningar, aktuell 
havsnivå, läget för grundvattnet, nederbörd 
mm. Vår egen klimatpanel ska bara bestå av 
kunniga om klimatet. Men med koppling 
till en parlamentarisk referensgrupp. Tänk 
om klimatfrågan kan få bli en politisk frizon 
hos oss!

Hållbarhet ett fiasko
Vi har en skyldighet att minska våra 

utsläpp av växthusgaser  med 8-10 procent 
per år mätt i 2018 års värde. Nu är ”håll-
barhet” ett modeord. Företag, tyckare och 
myndigheter som vill låta verbalt uppda-
terade överanvänder ordet. Men hur lever 
dom upp till detta? Tillverkningsindustrin 
ökade sina utsläpp av växthusgaser med 
flertalet procent under 2:a kvartalet 2018 
samtidigt som näringslivet säger sig gå före. 
Hur går detta ihop? Regeringen säger att 
Sverige ligger i täten. Under 2017 ökade 
våra utsläpp av bland annat koldioxid med 

0,4 procent, enligt SCB. Med detta resultat 
hamnar vi på nedflyttningsplats i division 2. 
Finland sänkte 2017 sina utsläpp med runt 
5 procent. Storbritannien kom strax efter. 

Riksbanken missar
Riksbanken lyfter fram vakna tankar 

i en rapport. Tyvärr lägger man in en tröst-
napp: ”Sverige hör inte till de mest sårbara 
ekonomierna... väntas ett förändrat klimat 
inte bli lika förödande som i andra länder” 
(DN 16/11 -18). Sommarens skogsbränder, 
nödslakt orsakat av torka, problem med 
grundvattnet har inte nått fram till bankens 
kontor på Brunkebergstorg. Inte heller att 
havet äter upp kusten i de södra delarna av 
landet. 

Omställning nu
Vi behöver ställa om hela samhället = 

svänga av och ta in på en ny och okänd väg. 
Om inte företag, jordbruk, vår konsumtion, 
offentliga verksamheter och lagstiftningen 
ställer om är det inte bara ”kanske” utan helt 
kört för klimatet. Här är det befogat med 
extra bråttom!

Lars Sterneby, V Enskede

Vänsterpartiet i Vantör



Röda Röster 

sid 14

Månadens citat

Röda Röster 

sid 14

”Fri hyressättning vid nybyggnation införs. 
Höj straffen för försäljning av svartkontrakt 
och kriminalisera köpen.” 

Ur Reformera hyresmodellen, punkt 
nr. 44 från ”Utkast till sakpolitisk över-
enskommelse mellan Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet 
de gröna”, januari 2019.

”Vänsterpartiet föreslår en ny typ av 
hyresmodell, som skulle innebära en hyres-
sänkning på 30 procent på nyproducerade 
hyresrätter genom att hyrorna baseras på 
låneräntan istället för den kalkylränta som 
styr hyrorna idag. Vi kallar det för vänster-
hyror.” 

”Hyresrätter”, www.vansterpartiet.se, 
2018-08-31.

”Ytterst få ledande politiker har [inte] (red. 
anm.) heller lyft ett finger mot de hutlösa 
hyreshöjningar efter ofta illa utförda reno-
veringar och de nyproduktionshyror som 
redan idag plogar för “marknadshyror”. ” 

”Demonstration rädda hyresrät-
terna! Stockholms stadshus 28 jan 17:00”, 
Facebookevent, 2019-01-15.

”Tråkig julklapp till 200 000 unga vuxna 
som vill ha ett eget hem. Beslutad M+KD 
budget ger uppskattningsvis 12-16 000 
färre lägenheter med lägre hyror.” 

Ur tweet av Marie Linder, förbunds-
ordförande för Hyresgästföreningen, Twit-
ter, 08:02 12 dec. 2018.

”Med fri hyressättning har få råd att bo.” 
Anna Sehlin, regionråd, SVT Nyhe-

ter lokalt Stockholm, 2019-01-14

MIN alkoholkonsumtion får 
anses blygsam. Förra året, 

räknar jag det till, drack jag fyra glas vin, en 
nubbe och en grogg. Ett glas vin i kvartalet 
kan man säga och nubben på midsommar 
och groggen någon gång i våras. Om ett 
glas alkohol ibland är hälsosamt lever jag 
hälsosamt. 

Jag är för en restriktiv alkoholpolitik 
men ej ett totalförbud. Mitt levnadssätt 
stämmer med min åsikt. Sådant är bra men 
inte ett krav. 

Att jag är emot ett totalförbud beror 
inte på något liberalt trams som jag skulle ha 
fallit för, utan på att jag anser att en måttlig 
berusning lägger en dimension till livet som 

människan inte bör avstå från. Min inställ-
ning har inte att göra med att jag på ett 
bekvämt högersätt vill lära som jag råkar leva, 
utan på att Bellman bör få vara begriplig även 
i framtiden. 

Restriktivt vill en del ha det på grund 
av ”folkhälsoskäl”. Jag tycker inte om det. Det 
är för medicinskt, för opolitiskt. Det är för 
mycket social ingenjörskonst över det. För 
mig räcker det med att nykterhet på Valborg 
ger större demonstrationer på 1 maj. Det är 
allmänt bra i samhällen om folket inte super 
för mycket. Kaffe är den enda revolutionära 
drycken.

Erik Rune, V Kungsholmen

Den revolutionära 
drycken

Ill: Frida Lundin
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Tillsammans gör vi skillnad För dig som 

vill fördjupa dig lite mer finns heldagskur-

sen Tillsammans gör vi skillnad. 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• : 2 februari.

TID• : Frukostfika från kl. 9.30, kurs 10-

16.30.

 • PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.

ANMÄLAN• : anmalan.storstockholm@

vansterpartiet.se.

Röd lördag 2/2 Vi pratar vänsterpolitik med 

folk i vår stadsdel. Vi har med oss flygblad 

och bjuder på kaffe. Dagspolitik eller det 

kommande EU-valet. Vilka frågor är viktiga 

för de som bor i Hägersten-Liljeholmen? 

Kom och var med!  

Dag: Lördag 2/2  

Tid: 12-14 

Plats: Liljeholmstorget utanför Gallerian 

Arrangör: Vänsterpartiet Liljeholmen-

Hägersten

Vänsterpartiet bjuder in till ett sam-

tal med vår EU-parlamentariker 

Malin Björk och FARR:s ordförande 

Emma Persson. 

Malin Björk är Vänsterpartiets represen-

tant i EU-parlamentet sedan 2014. Hon är 

ledamot i parlamentets jämställdhetsutskott 

och utskottet för medborgerliga fri- och 

rättigheter. 

Emma Persson är advokat 

och ordförande i Flyktingarnas 

Riksråd (FARR), en paraplyorga-

nisation för enskilda grupper som 

arbetar för att stärka asylrät-

ten. I Sverige spelar FARR en 

nyckelroll i kampen för en human 

flyktingpolitik. 

Att stå upp för en human flyk-

tingpolitik i ett Europa där de 

flesta ropar efter högre murar 

och inskränkningar i asylrätten är 

tufft. Ändå har Malin Björk lyckats få med 

sig en majoritet för sitt ambitiösa lagförslag 

om ett europeiskt kvotflyktingssystem. 

Förslaget blockerades sedan av regeringar 

i medlemsländerna. 

Samtalet mellan Malin Björk och Emma 

Persson kommer att handla om den 

växande fascismen i Europa och migra-

tionspolitik, samt Vänsterpartiets arbete 

kring dessa frågor i Europaparlamentet och 

FARR:s arbete i Sverige.  

Mötet är öppet för alla och äger rum på 

ABF, Sveavägen 41 i Palmesalen. Salen 

är tillgänglighetsanpassad. Samtalet är ar-

rangerat i samarbete med föreningarna Vita 

Bergen, Västra Södermalm och Årsta. 

DATUM: 3 februari. 

TID: Kl. 17-19. 

PLATS: ABF, Palmesalen, Sveavägen 41. 

Nachos för nya Välkommen till Nachos 

för nya medlemmar. Med Ida Gabriels-

son, riksdagsledamot. Nachos, politik och 

argument! 

DATUM: 5 februari. 

TID: Kl. 18-20. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.

Studiecirkel: Hade Marx rätt? CMS – 

Centrum för marxistiska samhällsstudier 

anordnar en studiecirkel för att introducera 

deltagarna för Karl Marx idéer och marxis-

men som teoribildning. Vi utgår från en bok 

av Terry Eagleton, som är upplagd så att de 

vanligaste invändningarna mot marxismen 

– allt ifrån konkreta frågor om politisk frihet 

och demokrati till teoretiska frågor som 

determinism och materialism – behandlas i 

tur och ordning. 

Tillsammans läser vi igenom de olika ka-

pitlen och diskuterar de idéer som de intro-

ducerar, både utifrån Eagletons och Marx 

egna idéer och från våra egna reflektioner 

kring de invändningar som lyfts och våra 

egna erfarenheter. 

Cirkelledare: Sam Carlshamre 

DATUM: Start 30 januari. Ytterligare 

datum är 6 februari, 13 februari, 20 februari 

och 27 februari. 

TID: Kl. 18-20. 

PLATS: ABF Stockholm, Sveavägen 41.

Studiecirkel: Marknadens tyranni 

En av våra styrelseledamöter, Mette, har 

erbjudit sig att hålla i studiecirkel där boken 

”Marknadens tyranni - och demokratins 

räddning” ska läsas och diskuteras. Länk 

till köp av boken finns i Facebook-eventet 

(under 200 kronor). Studiecirklar är givande 

och lärorika tillfällen att träffas för att prata 

politik och lära känna varandra lite bättre. 

Första mötet är inbokat till 13/2 klockan 

18:00 och sedan bokas möten in efter 

deltagarnas önskemål. 

Intresseanmälan skickas till Mette: mette_

sthlm@hotmail.com 

Arrangör: Vänsterpartiet Hässelby-

Vällingby 

https://www.facebook.com/

events/359619231297970/

Studiecirkel: Kommunismens idé CMS 

– Centrum för marxistiska samhällsstudier 

anordnar en studiecirkel baserad på boken 

Kommunismens idé (Alain Badiou,Terry 

Eagelton, Michael Hardt, Jaques Rancière, 

mfl.). Boken är en sammanställning från 

en konferens med samma namn som 

hölls i London med 15 av våra viktigaste 

vänsterteoretiker. De bestämde sig för att 

ta till baka begreppet kommunism och un-

dersöka vad det skulle kunna betyda idag, 

vilket innehåll det skulle kunna fyllas med 

för en förändring i en värld av ökade klyftor. 

Konferensen öppnade upp för att återuppta 

den starka kopplingen mellan radikal filo-

sofi och politik för det gemensamma, för 

jämlikhet och frihet. Boken finns att köpa 

vid första mötet till reducerat pris (Obs! 

Endast kontanter).

Studieledare: Eva-Lena Lundberg, CMS. 

Obligatorisk anmälan. 

DATUM: Start 31 januari. Sedan torsda-

gar varje vecka 13 ggr 

TID: Kl. 18.00. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84. 

ANMÄLAN: anmalan.storstockholm@

vansterpartiet.se.
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