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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 31 mars. 
Deadline är 15 mars.

Redaktionen vill uppmana fler kvinnor 
att delta i debatten. I nr  48 är 2 kvinnor och 
4 män skribenter.

Ill: Klas Sandberg
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Låt tusen röster höras

Ill: Klas Sandberg

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

och perspektiv kan de allra mest 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.



Röda Röster 

sid 4

Dennis Wedin (M), bostads- och fastighets-
borgarråd i Stockholms stad, motiverar försla-
get om att ombilda allmännyttans hyresrätter 
med att det behövs olika bostadsalternativ i 
ytterstaden. Han hävdar behovet av ett blan-
dat bostadsbestånd i Stockholms ytterområ-
den… Jag är så trött på dessa attacker på vår 
allmännytta! Rör inte min hyresrätt!

Här vill jag bo, mina barn och barn-
barn ska kunna få sitt första egna boende i 
närheten. Jag har valt detta område för att jag 
själv är uppvuxen här. Visserligen har jag även 
vistats i andra delar av vårt land efter att ha 

lämnat boet – men när jag fick hyreslägenhet 
4 stenkast från min uppväxtgata för 10 år 
sedan kände jag något som kan definieras 
som ”lycka”. Jag önskade jag kunde berätta 
för mor och far att jag ”kommit hem”. Då jag 
inte längre kunde nå dem på telefon för att 
dela med mig av glädjen, så mindes jag att far 
också upplevde samma känsla av att ”komma 
hem” - när de på ålderns höst flyttade till hans 
hemtrakter. Efter att ha bott i 3 decennier 
på ”min” uppväxtgata, Skeppstavägen, så 
samlade de ihop bohaget i 4-rummaren och 
flyttade upp till Dalarna. Jag och mina syskon 
hade ju lämnat boet i Bandhagen för länge 
sedan.

När jag nu fick en hyreslägenhet i 
Högdalen, som också likt den i Bandhagen 
har byggts av det allmännyttiga Familjebo-
städer så blev jag rent lyrisk vid synen av den 
gamla stenmangeln i tvättstugan. Som barn 
skrämde den mig dock, bara tanken att ham-
na mellan den stora, tunga valsen och väggen 
i mangelrummet fick mig knäsvag. Nu står de 
där i allmännyttans tvättstugor, renoverade 
och färdiga att användas. De finns kvar även 
om flera av fastigheterna redan har ombildats 
till bostadsrätter. Jag har sett unga kvinnor 
använda stenmangeln i min tvättstuga, och 
jag har sett en instruktionsvideo på Youtube 
från den tiden det begav sig.

Våra lägenheter andas det ljus och 
hopp om morgondagen som präglade 50-ta-
let i Sverige. Glasspeglar i dörrar av trä och 

halva väggen i glas mellan rum och kök. Trä 
i köksskåp (masonit på träram, handtag i trä 
m.m). Gårdarna utanför våra portar består av 
välkomnande sittbänkar och bord, boule-
bana, samt grill. Här ska även kreti och pleti 
välkomnas! Vi har vårt eget bakom ytterdör-
rarna – men möjligheten att knyta kontakter 
mellan grupper finns alldeles intill, utanför 
vår egen tröskel.

Försök inte slå i spillror det, som kan 
få vårt samhälle att utvecklas, följa med i 
tiden och gå framåt! Det är att vrida klockan 
och utvecklingen bakåt och öka segregatio-
nen genom dessa mörka krafters ombildning-
ar för de rikas väl och ve! Vem tycker synd om 
den som har råd att bosätta sig var som helst 
– därför att plånboken tillåter det! – och 
varför skulle de just vilja tränga ut alla som re-
dan bor där och som inte har möjligheter att 
skuldsätta sig över öronen? Varför premiera 
att hushållen skuldsätter sig för miljoner?

Wedin beklagade sig över att folk i 
hans ställning var tvungna att bosätta sig 
någon annanstans – bara för att de vill äga sin 
bostad!!! Vad är det för ett argument?

DÄRFÖR har jag ett förslag: Bygg 
flerfamiljshus (flest hyresrätter!) i områden 
som domineras idag av villor och radhus. Är 
det någonstans där det råder obalans – så är 
det där! Punkt!

Lena Rydblom, Vantör

Rör inte min hyresrätt – bygg flerfamiljshus i 
villa- och radhusområden
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På Distriktsårskonferensen 
2017 beslutades ” att det 
skulle genomföras en kart-

läggning av representationen av medlemmar 
över 65 år i distriktet ”. Precis som motionä-
rerna till ” Motverka åldersdiskriminering ” 
skriver. Enligt Demokratiundersökningen 
som kom för ca två år sedan är äldre (över 
65 år) och yngre (under 29 år) underrepre-
senterade i politiken. Äldre är den grupp 
som har lägst sannolikhet att väljas in och de 
prioriteras inte på vallistorna. 

JAG FÖRESLÅR:
DS ska arbeta för en kommunge-

mensam enkät från partiföreningarna, så 
att det förhoppningsvis blir lättare att tolka 
enkätresultaten än tidigare. 

DS har tidigare haft en representant 
från pensionärsklubben adjungerad. Finns 
det något hinder för att återinföra detta?

Politiska val till olika befattningar 
och nivåer handlar om förtroenden och tid 
och energi för ett uppdrag. Alla medlemmar 
bör läsa igenom DS – UPPDRAGET 2016 
både de som kandiderar till olika poster 
och till de som sitter i valberedningar. Det 
är värt att lägga på minnet vad som står på 
sidan 4: ” Vi vill att det ska gå bra att vara 
med i Vänsterpartiet i årtionden, med om-
växlande större och mindre roller ”.

Det är aldrig för sent att göra något åt 
den ålderism dvs. den åldersdiskriminering 
som florerar och genomsyrar vårt samhälle 

på alla nivåer. Tom. inom näringslivet har 
man upptäckt detta. I SvD skriver represen-
tanter för Tankesmedjan 60 plus att ”Det 
krävs en revolt för fler äldre i politiken” 
20190208. Idag är sex ledamöter av 349 i 
Sveriges riksdag över 65 år, vilket motsvarar 
1,7 procent av ledamöterna. Bland väljarna 
är siffran 25 procent. För närvarande har 
vänsterpartiet ingen riksdagsledamot över 
65 år. Sverige var det sista landet inom 
EU att 2009 införa en lag som förbjuder 
diskriminering av äldre på arbetsmarknaden 
enligt Tankesmedjan 60 plus. Det sägs att 
riksdagsledamöterna ska representera hela 
landets befolkning. Trots detta ges de äldre 
mindre vikt vid nomineringar till politiska 
positioner. Tankesmedjan 60 plus föreslår: 
Väljare som vill ha en ökad andel äldre 
i riksdagen kryssar för äldre kandidater. 
Problemet är att innan dess har många äldre 
kandidater sorterats bort. Vi kommer att 
tillskriva samtliga riksdagspartier med frågor 
om den dåliga representationen. Finns det 
dåliga erfarenheter av äldre i riksdagen? 

Det kan vara på sin plats att det finns 
ett äldreutskott på plats, inom partiet innan 
frågorna kommer och innan det blir revolt 
även inom vänsterpartiet. Ålderismen/
åldersdiskrimineringen drabbar både äldre 
och yngre, Kvinnor och män. Därför ska den 
avskaffas i hela samhället. 

Bengt Sundell,  Liljeholmen - Hägersten
  

Alla har varit unga – 
men alla har inte varit seniorer

Faktaruta

Förtroendevalda på alla nivåer inom Vän-

sterpartiet Storstockholm har undersökts, 

och bland annat har följande brister 

framkommit:

 

Distriktet har idag ca 4 610 medlem-

mar, närmare en tredjedel 1 381 har 

inte rapporterat hur gamla de är. 800 av 

medlemmarna är 65 år eller äldre. Det 

är 17 procent av distriktets medlemmar. 

Drygt 400 personer uppgav att de var un-

der 30 år, det är 9 procent av distriktets 

medlemmar. 

 

En knapp fjärdedel av medlemmar som 

har styrelseuppdrag i partiföreningarna 

har inte uppgett ålder. 19 procent av 

styrelseledamöterna är över 65 år. 

Representanter från nämnder, utskott 

mm. är tyvärr mycket decimerad på 

grund av bristande rapportering från 

föreningarna. Det finns siffror från endast 

nio kommuner.

 

En fjärdedel av de inrapporterade repre-

sentanterna är över 65 år. Fördelningen 

mellan ordinarie ledamöter eller ersättare 

kan vi inte se. Även i denna grupp är det 

en relativt stor del som inte uppgett sin 

ålder

Ill: Klas Sandberg
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Med januariavtalet 2019 är Vänsterpartiet 
LO:s enda sanna vän i riksdagen. Men samti-
digt som Jonas Sjöstedt inbjudits till samtal 
med LO-ledningen uttrycker stockholmsdi-
striktets nya organisation Industrivänstern 
och distriktsstyrelsens AU i sitt stöd till 
hamnarbetarnas punktstrejk en öppning 
för avtalsshopping – emot allt vad LO och 
Vänsterpartiet står för.

Distriktets Industrivänster (190129): 
Industrivänstern försvarar Hamnarbetarför-
bundets rätt till kollektivavtal som fullvärdig 
avtalspart. I övrigt uttalar sig dessa kamrater 
som hela Vänsterpartiet mot varje inskränk-
ning i strejkrätten.

DSs arbetsutskott (190130): Hamn-
arbetarförbundet är ute i strejk för rätten att 
teckna ett kollektivavtal för de egna medlem-
marna … När Hamnarbetarförbundet står 
upp för grundläggande fackliga rättigheter 
tar de en kamp som handlar om oss alla.

Flera centrala avtal på ett och samma 
området tillåter arbetsköparna att ”avtals-
shoppa”. LOs och andra centralorganisa-
tioners styrka är att man hittills lyckats 
avskräcka arbetsköparna att ens försöka.

Riksdagsgruppens talesperson i ar-
betsmarknadsfrågor Ali Esbati skriver om att 
”avtalsshoppa” i ett uttalande där han säger 
nej till inskränkningar i strejkrätten:

En sådan inskränkning skulle öppna 
för att fler arbetsgivare ägnar sig åt ”avtals-
shopping”, alltså att man väljer ett avtal som 
är ”billigare” och ställer olika fackliga orga-
nisationer mot varandra. Risken växer då 

också för att arbetsgivare bidrar till startan-
det av egna fackförbund som de kan teckna 
fördelaktiga avtal med.

Hamnarbetarförbundet krävde i 
vintras att en delegation skulle tas in i LOs 
förhandlingsdelegation, samtidigt som 
förbundet hotar LO med att förhandla med 
arbetsköparen om egen rätt till centrala 
avtal, om LO inte gjorde det.

Topparna i Hamnarbetarförbunden 
- precis som Industrivänstern och distriktets 
AU - vädjar objektivt sett till arbetsköparen 
att knäcka LO:s motstånd på den punkten. 

Hamnarbetarförbundet vill spela tak-
tiskt och uppger att deras strejkkrav är ”ett 
exakt likalydande avtal som det befintliga 
som Sveriges Hamnar tecknar med Trans-
portarbetarförbundet”. 
Strejka för ett avtal som redan finns! Om det 
ändå varit för något mer. För de lokala tunga 
kraven kring miljö- och skyddsarbetet och 
stopp för bemanningsföretag i hamnarna! 
Där hade LO haft det svårt att pakta med 
arbetsköparna.

Hamnarbetarförbundets strid få 
teckna centrala avtal har pågått sedan 
hamnarbetare i Ådalen bröt sig ur LO:s 
Transport 1972. Orsaken var en djup kor-
ruption i Transport. Förbundet bildades av 
och leddes länge av VPK:are. Vänsterpartiet 
har sedan dess haft komplicerat förhållande 
till Hamnarbetarförbundet – inte för, inte 
heller emot. Beslut att gå upp i Transport har 
tagits många gånger i Förbundet, men fallit 
på medlemsmöten.

Vänster-
partiet har många 
gånger stött vilda 
strejker riktade mot 
arbetsköpare och 
där LO svikit. Det 
har gällt städ-, 
skogs-, gruvstrejken. 
Vänsterpartiet går 
inte i LOs ledband, 
men får inte heller 
överge en facklig 
princip bara för att 
”hamnkonflikten är 
en ovanlig konflikt” 
(Esbati).

En splittrad 
facklig rörelse göder 
högerpopulismen. 
Se Europa! Dessa 
krafter drömmer om egna fackföreningar 
likt dem fascismen i Europa en gång hade. I 
Norrbottens gruvkommuner fick SD 20% 
och SD sägs öka inflytandet i LO-leden. 
Tänk om Vänsterpartiets ställningstagande 
jämna väg för dem att bilda klubbar? Säkert 
skulle Kristensson och Busch-Thor argumen-
tera att högerpopulister hade samma rätt 
att få teckna avtal. Stöd är inte gratis, som 
Åkesson säger.

Karl-Gustav Köhler, V-Spånga-Rinkeby-
Tensta”

Säg nej till avtalsshopping

Ill: Klas Sandberg
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Ill: Klas Sandberg

Karl-Gustav 
Köhler, V Rinkeby-
Spånga-Tensta, 
motsätter sig att 
vänsterpartiet 
ger sitt stöd åt 
Hamnarbetarför-
bundets strejk. 
Det stöduttalande 
distriktsstyrelsen 
här i Stockholm 
antagit karaktäri-
serar Köhler som 
”grumligt”: Med 
argument om för-
svar av föreningsfri-
heten ”så vädjar ju 
de strejkande och 
indirekt också DS 

till arbetsköparen att knäcka LO”. Han frågar 
sig också om inte DS kunde ha lyssnat på 
”LO-kamrater”, i tron att det här skulle vara 
en oförankrad ståndpunkt. 

Så är det givetvis inte: Undertecknad, 
verksam i partiets fackliga utskott i distriktet, 
tog fram förslaget på uttalande för distrikts-
styrelsens räkning och linjen är väl förankrad 
partidistriktets fackliga branschföreningar 
(som samtliga är knutna till organiseringen 
inom LO). För oss är det självklart att stötta 
Hamnarbetarförbundet i dess kamp av precis 
det huvudskäl som anges i DS uttalande: 
Föreningsfriheten är en demokratisk grund-
princip. Arbetsköparen har att respektera 
arbetarnas val av facklig organisation därefter. 
Detta betyder så klart inte att alla strej-
ker som tar sin utgångspunkt i frågan om 
föreningsrätten per definition förtjänar stöd: 
Köhler tar själv upp exemplet med fascistiska 

fackföreningar, för att visa på det ohållbara i 
en sådan ståndpunkt. 

Men det är att slå in öppna dörrar, 
och Köhlers resonemang bygger dessutom 
på en felaktig grundpremiss: Hamnarbetar-
förbundets kamp för ett eget avtal handlar 
ju inte om att undantränga Transports avtal. 
Hamnarbetarförbundet har varit mycket 
tydliga med att det man strider för är ett så 
kallat andrahandsavtal, det står också klart 
för den som läser den offentligt spridda 
föreslagna avtalstexten. I en tillämpningstvist 
där villkoren i ett sådant avtal skulle skilja sig 
från det avtal som Transport tecknat med ar-
betsgivaren skulle villkoren i det sistnämnda 
avtalet vara de som gäller. Detta i enlighet 
med existerande arbetsrättsliga praxis, där det 
först tecknade avtalet har företräde. Det här 
är något som Sveriges Hamnar inte låtsas om, 
och tyvärr har även Transports avtalssekre-
terare upprepat lögnen om ”det undanträng-
ande syftet”. Men det gör inte påståendet mer 
sant.

LO:s strävan efter avtalsmonopol är 
den andra grundstenen i Köhlers resone-
mang, och det är inget jag invänder mot på 
ett principiellt plan. Strävan efter facklig enig-
het bidrar i allmänhet till kollektiv styrka. 
Med detta sagt finns det många undantag 
från den så kallade ”industriprincipen” på 
svensk arbetsmarknad, framförallt på tjänste-
mannasidan men även inom LO. (Transport 
har för egen del tecknat ett trepartsavtal inom 
flygbranschen där Svensk Flygteknikerfören-
ing, en förening som lämnade Transport på 
70-talet, ingår.) Ett principiellt resonemang 
om det progressiva i avtalsmonopol går helt 
enkelt inte att tillämpa i alla enskilda fall, i 
synnerhet inte när en stor grupp av de anställ-

da valt en annan facklig organisation. Facklig 
styrka kan dessutom uppnås genom samar-
bete i form av samordning och solidaritet. En 
alltför rigid hållning kan i värsta fall slå över 
i sin motsats, så som i fallet med de krafter 
inom LO som förespråkar en inskränkning 
av strejkrätten som ett sätt att värna LO:s 
avtalsmonopol. 

Det finns inte heller något som säger 
att hamnarbetarkollektivet med nödvändig-
het skulle försvagas för att Hamnarbetarför-
bundet släpptes in i värmen. Förmodligen 
skulle det stridbara förbundet med dess 
många engagerade medlemmar och förtroen-
devalda även som avtalspart också fortsätt-
ningsvis kunna utöva ett positivt tryck för 
gemensamma strävanden i samarbete med 
Transport. 

Å andra sidan skulle krossandet av 
Hamnarbetarförbundet, som ju organiserar 
omkring hälften av landets hamnarbetare, 
innebära en strategisk seger för arbetsgivarna. 
Ett nederlag för den demokratiska och inter-
nationalistiska tradition som fackföreningen 
representerar skulle tveklöst slå hårt mot hela 
hamnkollektivets styrka, och med största san-
nolikhet vara till nackdel även för Transports 
medlemmar. Att stödja Hamnarbetarför-
bundets krav på rätten att företräda de egna 
medlemmarna är därför dubbelt självklart, 
och det gläder oss LO-aktiva förtroende-
valda att partiet står fast vid sitt självständiga 
uppträdande trots LO-ledningens tråkiga 
inställning i förhållande till denna grundläg-
gande solidaritetsfråga.

Gunnar Westin, 
sekreterare i Sekovänstern och vice  

ordförande i Seko Stockholm

Solidaritet med Hamnarbetarförbundet 
självklar av flera skäl
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Med mer än 500.000 röster men 
bara 25.000 medlemmar är det 
något som är skevt. Ökningen 

i sig sen senaste valet är nice! Men för mig 
är det ett misslyckande överlag, cirka 5% på 
antalet röster vi fått, när ett litet fackförbund 
kan ha 100.000 medlemmar? Vi bör ha en 
kvarts miljon medlemmar, minst!

Under ett bra tag för inte så länge 
sedan hade jag inte råd med ”lyxen” att 
betala medlemsavgift till Vänsterpartiet. Vad 
är viktigast i det nästan ogenomträngliga 
konservativliberala mediebruset: en plattform 
på en halv miljon att föra ut sitt budskap till, 
med en potential att nå ut till det dubbla, 
eller kanske 25.000 på en befolkning på snart 
10 miljoner? Icke röstberättigade räknas 
också! Pengar in till partiet är säkert viktigt 
ur ett nu-perspektiv, men en plattform att 
föra ut våra åsikter till där basen är avsevärt 
större, sett ur ett generationsperspektiv det 
vill säga över 50 år, går helt enkelt inte att 
mäta i pengar. Nya grepp bör testas. Det är 
känt sedan länge att vi vinner sympati hos de 
yngre leden, de idealistiska kompromisslösa 
och modiga yngre leden, men vi tappar dem 
när de väcks upp till insikten att saker och 
ting kostar pengar, samt på grund av annat 
okvantifierbart. När det står mellan SL-kort, 
bio, utehäng, hemförsäkring, fackavgift, hyra, 
mat - då blir plötsligt kostnaden av en med-
lemsavgift på ett par hundra dyr. I synnerhet 
som köpet av vår produkt ger något tillbaka 
bara vart fjärde år. Vår produkt är ju en vision 
och den förtjänar att vara så billig den bara 
kan bli. Vi vet ju att vi har den bästa politiken 
om man talar med en femåring. Alla vill vara 

socialister, i början.
Konkret. Slopa avgiften för de som 

inte fyllt 18, studerar på 75%, sjukpensionä-
rer oavsett ålder samt de som gått i ålders-
pension. Sänk avgiften drastiskt för övriga till 
max 120kr (dvs 10kr/månad). Räkna.

Vår största motståndare, förutom oss 
själva är inte SD, utan S! Fi växer när alla fort-
sätter misslyckas med jämlikhetsfrågan. Vi 
måste vinna tillbaka de som tror på socialism, 
rättvisa och jämlikhet. MP har helt spelat ut 
sin roll som parti. Frågan är nu så integrerad 
med varenda fråga som behandlas sedan 
Greta Thunberg satte sig ned och sa ALLT 
utan att säga ett ljud. 
Så frågan blir då, varför röstar så många 
kvinnor fortfarande på ett parti som S som 
knappt släpper fram en kvinnlig partiledare 
ens när de befinner sig på toppen av sin kar-
riär. Mona Sahlin var körd politiskt när hon 
väl valdes in.

Förmodligen är vi usla försäljare. Vi 
kanske driver arbetarpolitik, men ingen fattar 
vad vi säger. Vi har mycket att lära om kom-
munikation och organisering. Vi behöver ett 
digitalt forum för medlemmar.

Avslutningsvis, jag diggar Jonas hårt 
(so don’t get me wrong boss), men blir inte 
nästa partiledare en kvinna, då får inte V min 
röst mer. Det ska inte spela någon roll om 
Obama eller Jesus står på andra sidan mot de 
kvinnliga kandidaterna när det är kvinnornas 
tur. En vänsterpartist av manligt kön som tror 
på jämlikhet ställer inte ens upp. 

Magnus Nilsson, Tensta-Rinkeby-Spånga

Månadens citat
”Vi måste få mer debatt på den vänstra halvan 
i politiken för att flytta från den här geg-
gamojan i mitten och ut på vänsterkanten”. 
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO, 
Vänsterpartiet Facebook, 2019-02-05.

”Från och med idag är Skarpnäcks parklekar 
obemannade, frivilliga krafter ska hålla det 
öppet. Idag har (V) Hammarby Skarpnäck 
stått på stationerna Skarpnäck, Bagarmos-
sen och Björkhagen!” Ebba Elena Alexandra 
Karlström, Facebook, 2019-02-18.

”Vi har varandra och våra gemensamma 
intressen. Tillsammans kan vi motarbeta 
den lögnaktiga kampanj som bedrivs och 
understödja Hamnarbetarnas kamp för att 
upprätthålla den svenska modellen.” Daniel 
Bernmar, oppositionsråd (V) Göteborg, 
Flamman 2019-01-25.

”Nu får det vara sluthalkat på stockholmstrot-
toarerna! Lägg extrapengar direkt och utred 
att återta snöröjningen i kommunal regi!”. 
Rikard Hjort Warlenius, Facebook, 2019-02-
06.

”Vänsterpartiet presenterar idag ett förslag 
om progressiv flygskatt. Partiet använder 
Carl Bildt som symbol för den som ska betala 
mest.” ETC-tidningarna, Facebook 2019-02-
12.

”Genom att bedriva en usel personalpolitik 
får man kostnader på fel ställe genom hög 
personalomsättning och bemanningsperso-
nal. Vi har brist på vårdpersonal. Vi behöver 
skapa en bra arbetsmiljö så att personalen vill 
stanna kvar. Jag tror på förkortad arbetstid. 
Man kan ta bort konsulter.” Jonas Lindberg, 
Vänsterpartiet Region Stockholm, Facebook 
2019-02-06.

Ett par saker i mitt röda hjärta

Ill: Klas Sandberg

Röda Röster 
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Vi, Latinos Vänsterpartiet, fördö-
mer försöket till statskupp som 
pågår i Venezuela sedan ordföran-

den i Nationalförsamlingen, Juan Guaidó, 
utnämnde sig själv till Republikens presi-
dent den 23 januari i år. 

Den 8 september 2018 avslö-
jade New York Times att USAs regering 
höll hemliga möten för att förbereda en 
statskupp i Venezuela. Trump förnekade 
inte detta utan tillade att ”vi har en militär 
option för Venezuela om det behövs”. Vad vi 
har bevittnat i veckan är ytterligare ett steg 
i samma riktning: att få en förändring av re-
geringen i Venezuela genom odemokratiska 
medel. Trump i USA, Duque i Colombia 
och Bolsonaro i Brasilien var de första att 
erkänna den självutnämnde presidenten 
Guaidó. Det är ett oansvarigt agerande som 
söker konfrontation som skulle kunna leda 
till militärt ingripande, vilket skulle orsaka 
enormt lidande för det venezuelanska folket 
som oppositionen och dess allierade säger 
sig värna om. 

Latinamerika genomgår nu en 
radikal förändring där höger- och fascis-
toida regeringar kommit till makten. För de 
tidigare vänsterregeringarna vid makten har 
målet varit att ha en fredlig region. Detta är 
inte längre ett mål i sig utan de nya reger-

ingarna har konstant sökt konflikt med de 
vänsterregeringar som är kvar och har även 
upplöst viktiga forum som Unasur, där man 
diskuterade gemensamma angelägenheter 
med dialog som grund. 

Att i nuläget kräva Maduros avgång 
vore att spela med i den imperialistiska kom-
plott vi ser utspela sig på den världspolitiska 
scenen. Kritik mot Maduro måste, när hotet 
om statskupp är avvärjt, kunna framföras. 
Men i detta akuta läge måste det istället 
handla om att respektera Venezuelas suve-
ränitet och att kraftfullt fördöma högerns 
förmenta demokratiska oro som egentligen 
bara handlar om vilja till ekonomisk makt 
och dominans. En vänster som menar allvar 
med internationell solidaritet och anti-
imperialism måste tydligt välja sida och 
prioritera rätt krav.

I den här situationen måste istället 
den internationella rätten följas, i cen-
trum står respekt för varje nations rätt att 
bestämma sitt öde. Liksom Mexikos och 
Uruguays regeringar, som har erbjudit sig att 
medla mellan parterna, är vi också övertyga-
de om att dialog och fredlig konfliktlösning 
är vägen. 

Vi står bakom de fyra internationella 
principerna: 

- Icke intervention

- Folkens självbestämmanderätt
- Fredlig konfliktlösning
Respekt för mänskliga rättigheterna

Vi uppmanar Vänsterpartiet att ta tydligt 
avstånd från våld, ingripande i Venezuelas 
angelägenheter och statskupp. Vi uppmanar 
Vänsterpartiet att agera i de forum partiet 
tycker är relevanta, för att stödja dialog 
mellan den venezuelanska regeringen och 
oppositionen, för internationell solidaritet!”

Daniel Delgado, Skärholmen, solidaritets-
utskottet

Daniel Perez Wenger, Solna

Ebba Elena Karlström, distriktsordföran-
de Vänsterpartiet Storstockholm

Hebert Corbo, Farsta

Jairo Correa. Kommunfullmäktigeleda-
mot i Tyresö 

Joanna Castro, antirasistiska utskottet.

Lorena Delgado, riksdagsledamot

Millaray Rubilar Pastenes, ledamot  
Distriktsstyrelsen Vänsterpartiet  
Storstockholm

Moisés Ubeira, vice gruppledare  
Vänsterpartiet Sundbyberg 

Nidia Åman, Vänsterpartiet Västerås

Sonia Benavente,  
kommunfullmäktigeledamot Huddinge

Victoria Corbo, Enskede

Forts nästa sid

Foto via Lorena D
elgado

Uttalande om Venezuela



Fakta Latinos Vänsterpartiet

Latinos Vänsterpartiet startade som ett 

inoficiellt nätverk redan juni 2014. Nät-

verket samlade kamrater med latinameri-

kansk bakgrund för att sprida information 

på spanska om partiets politik.

Under 2017 så hade vi endast ett möte, 

men 2018 påbörjade jobbet igen, och 

vi hade ett konstituerande möte den 

27 oktober, då valde vi Millaray Rubilar 

Pastenes och Olivia Varas som våra 

kontaktpersoner.

Nätverket är en vidareutveckling av nät-

verket latinamerikanska kvinnonätverket. 

Nätverkets namn är Latinos Vänsterpar-

tiet.

Arbetsplan för 2019 är:

-Ta fram material om partiet på spanska 

samt skriva motioner om databas.

-Samarbeta med latinamerikanska orga-

nisationer i Sverige och i Latinamerika för 

att få en nyanserad bild av det politiska 

läget i Latinamerika samt informera om 

partiets politik i olika intressefrågor. Olika 

seminarier inplanerade.

-Samarbeta med pensionärsföreningar 

kring pensionen för personer som kom till 

Sverige som vuxna.

-Lyfta kvinnors arbete i motståndsrörelser 

och demokratiuppbyggnad av fd diktatu-

rer i Latinamerika.

Syftet med nätverket är att arbeta för att 

uppmärksamma politiska och sociala rö-

relser i Latinamerika inom partiet, genom 

opinionsbildande aktiviteter såsom före-

läsningar/seminarier. Att jobba aktivt för 

att upprätthålla ett gott samarbete mellan 

partiet och de latinamerikanska organisa-

tionerna i Sverige som delar vår politiska 

ställningstagande. Att informera spansk/ 

portugisisk talande om partiets politik.

Nätverket är öppet för alla som är 

intresserade av Latinamerika och den 

latinamerikanska sfären i Sverige.

Ilska och förtvivlan bland stockholmarna 
under de senaste veckorna! Trottoarer 
som isbanor, busshållplatser bakom stora 
snövallar, varningar för snöras och istappar. 
Tappra invånare med rollatorer, käppar och 
barnvagnar har stapplat sig fram till mataf-
färer, läkarbesök och T-bana. Dessutom 
har kollektivtrafiken tidvis brutit ihop, med 
inställda bussar och krånglande tåg. Och 
vems är felet? Svaret överraskar ingen vän-
sterpartist: privatiseringar av allmännyttig 
verksamhet.

Snöröjningen är som mycket annan 
kommunal verksamhet upphandlad och 
bedrivs av många olika entreprenörer, det vill 
säga privata bolag som driver verksamheten 
som en affärsidé och självklart vill skapa vinst 
till sina företag. Vi känner igen konceptet: 
företagen börjar med att lägga bud, som ser 
ut som om det blir billigare än att staden 
själv sköter verksamheten, till exempel ge-
nom sämre arbetsvillkor. När kontrakten ska 
förnyas har staden inga maskiner och ingen 
personal som skulle kunna ta över och egen 
ingen verksamhet att jämföra priserna med. 
Och då stiger priserna förstås.

Snöröjningen har inte alltid varit per-
fekt i Stockholm, men nog är vi många som 

minns ”snösvängen” när säsonganställda gick 
och hackade bort isen på trottoarerna och 
snöslungorna körde fram så snart snön lagt 
sig. Det fanns också i en del hus portvakter 
som höll rent framför portarna. Fastig-
hetsägarna har fortfarande ansvar för sina 
fastigheter medan staden ansvar för gator, 
trottoaren och parker. I många fall nöjer sig 
dock husägarna med att ställa ut en varnings-
skylt för nedfallande is framför porten.

När stockholmarna klagar (och de 
har de gjort i vinter!) kan staden slå ifrån sig 
ansvaret och skylla på entreprenörerna eller 
på otydliga avtal. Under perioden 2002-
2006 var det stadsdelarna som ansvarade för 
snöröjningen även på gator och trottoarer. 
Även om den var upphandlad så var det 
betydligt bättre, eftersom det lokala ansvaret 
var tydligt och stadsdelarnas personal kunde 
överblicka behov och sköta en närmare 
kontakt med utförarna. Detta centralise-
rades dock när den borgerliga regimen tog 
över, precis som mycket annan verksamhet i 
stadsdelarna. Ideologin påverkar allt – även 
halkrisken på våra gator!

Ann Mari Engel, Vita Bergen

Röda Röster 
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Varför fungerar inte 
snöröjningen?

Ill: Klas Sandberg
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Röd lördag i Farsta Lördag 2 mars kl. 

12:00–14:00 

Röd Lördag - kom som du är och hjälp till, 

eller bara träffa oss en stund på torget. 

Varje lönelördag bjuder vi på fika på Farsta 

torg och diskuterar aktuell politik. 

Plats: Torget i Farsta Centrum.

Välkomna på feministiskt lunch-

samtal med Vänsterpartiet Efter 

samtyckeslagen, vad händer nu? Vad kan 

mer göras för att skapa samtyckeskultur i 

samhället? Panelsamtal med: Jonas Sjö-

stedt, partiledare Vänsterpartiet. 

Elin Sundin, FATTA. 

Armina Etminan, Make Equal. 

Malin Björk, ledamot EU-parlamentet, 

Vänsterpartiet. 

Clara Lindblom, oppositionsborgarråd 

Vänsterpartiet i Stockholm stad. 

DATUM: 8 mars. 

TID: Kl. 12-13. 

PLATS: Studentpalatset, Norrtullsgatan 2.

Nachos för nya Välkommen till Nachos 

för nya medlemmar. Med Karin Rågsjö, 

riksdagsledamot. Nachos, politik och 

argument! 

DATUM: 13 mars. 

TID: Kl. 18-20. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.

Studiecirkel: Den arabiska vänstern 

CMS – Centrum för marxistiska samhälls-

studier anordnar en studiecirkel om den 

arabiska vänsterns historia och situation, 

med fokus på några olika centrala frågor 

och skeenden. Till varje träff kommer vi att 

läsa några kortare texter, både skönlitterä-

ra, teoretiska och historia. Detta kombine-

ras med filmvisningar samt kortare föredrag 

av speciellt inbjudna gäster. 

Cirkelledare: Sam Carlshamre har till-

bringat många år i Arabvärlden, och forskar 

på den arabiska vänsterns idéhistoria. 

DATUM: Start 6 mars. Ytterligare datum är 

13 mars, 20 mars, 27 mars och 3 april. 

TID: Kl. 18.00. 

PLATS: ABF Stockholm, Sveavägen 41.

Distriktsårskonferens 2019 

Distriktets högst beslutande organ sam-

manträder 23-24 mars. 

Torsdag 11 april: Studieträff Tema för 

studieträffen meddelas när det närmar sig. 

Tid  18:00-20.00 

Plats  Föreningen FOLKs loklaer Röda 

Korset folkhögskola Bredholmstorget 14 

Skärholmen 

Kontaktman:  Hannes 0732102336

Tisdag 23 april:   Medlems- och 

temamöte Tema EU-valskolan del 1 Vi 

inleder som vanligt medlemsmötet med 

ett spännande tema, och håller därefter 

medlemsmöte 

Då det fattas viktiga beslut och informeras 

från olika delar av vår förening. Den här 

gången är temat EU och Eu-valet. Vi kom-

mer att få besök av en gäst som ska håller i 

första delen av EU-valskolan (en Utbildning 

som medlemmar kan gå inför EU-valet): Vi 

kommer bl a att lära oss mer hur EU-poli-

tiken påverkar oss i Skärholmen och vilka 

frågor som är viktiga. 

Tid 17.30-20.00  (tema och fika 17.30-

19.00 medlemsmöte 19.00-20.00 

Plats  Föreningen FOLKs lokaler Röda 

Korsets Folkhögskola, Bredholmstorget 14 

i Skärholmen 

Kontaktperson  Johanna   0703064324

Lördag 27 april:  Röd lördag i Vårberg 

Vi träffas för att dela ut flygblad, prata om 

aktuella politiska frågor med människor i 

vår stadsdel, och värma  

Fler medlemmar. Röd lördag är föreningens 

sätt att varje månad synas på gator och 

torg, och vi behöver vara 

många som hjälps åt! 

Tid 12.00-14.00 

Plats  Vårbergs centrum 

Kontaktperson  Katja   0702601812


