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Röda Röster nr 49

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. 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, 
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.

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 30 april. 
Deadline är 15 april.

Redaktionen vill uppmana fler kvinnor 
att delta i debatten. I nr 49 är 5 kvinnor och 6 
män skribenter.

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

och perspektiv kan de allra mest 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.

Låt tusen röster höras
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Slutreplik på ”Säg nej till avtals-
shopping” RR nr 48 

Gunnar Westin i Seko-
vänstern svarar på mitt inlägg 

”Säg nej till avtalsshopping” om AUs uttalan-
de (190130) för hamnstrejken. Hans grund 
är ett ”försvar för föreningsfriheten”.  Vackert 
så, vem är emot? AU skriver: ”Hamnarbetar-
förbundet  är i strejk för rätten att teckna ett 
kollektivavtal … tar en kamp som handlar om 
oss alla”! GW upprepar inte det villkorslösa 
stödet och medger att ” alla strejker per defi-
nition inte förtjänar stöd”. Just det!

AU förespeglar att klasstrejker - ut-
tryckt i detta ”oss alla” – skulle vara inskrivna 
i  ”den svenska modellen”. Nej, modellens 
kärna är fredsplikt, vilket vänstern i alla tider 
kritiserat. V har stött många olagliga strejker 
och protesterat mot böter och domar i Ar-
betsdomstolen.

GW och Sekovänstern var outtrött-
liga  under den bittra sopstrejken somma-
ren 2017, här mitt senkomna erkännande. 
Arbetsköparen Reno Norden ville pressa 
lönerna och ville sedan komma åt nycklarna 
till soprummen för att sätta in strejkbrytare. 

Trots stödet utifrån vann inte de strejkande. 
De slutade jobben hos arbetsköparen och den 
lokala klubben försvann och arbetsköparen 
gick i konkurs. Se där, ett exempel på dessa 
olagliga klasstrejker med total uppslutning, 
oavsett politisk tillhörighet. En klasstrejk där 
det senare solidariskt samlades för att betala 
böterna.

En förbundsstyrelse och sektvänstern 
försökte blåsa upp hamnstrejken till en sådan 
klasstrejk, inte minst med att anklaga LO-
ansluta för strejkbryteri. Nå, var det klasskrav 
man strejkade för?

Strejken gällde ett avtal som redan 
fanns, Transports.  Man lovade att mot ett 
eget centralt avtal inte kräva av arbetsköparen 
i framtiden mer än LO-förbundet.  Snart 
övergav man detta  krav för ett andrahandsav-
tal. Dvs förbundsstyrelsen skrev under samma 
avtal som om det vore deras eget, fortfarande 
i sak ett hängavtal.  Ifall Hamnarbetarför-
bundet råkade ha ett annat lokalt avtal än 
Transport, signalerar GW, skulle vid en tvist 
inte deras lokala avtal gälla utan istället Trans-
ports.

Solidariteten är självklar, säger GW, 

men vad skulle vänsterpartister här solidari-
sera sej med? En strejk utan krav, bara löften 
till arbetsköparen, ifall man knäckte LOs 
motstånd.

”En ovanlig konflikt”, konstaterade Ali 
Esbati, Vs talesperson. Han var först lite-för 
strejken, men sedan lite-mot för att vara lite-
för den traditionella V-synen som var mycket-
emot. Få se var Esbati till slut hamnar i frågan.

Vi vann, jublade båda sidorna, i ett 
“win-win” Något som aldrig hörts om klass-
strejker! Hade det inte varit mer militant 
från DSs sida att engagera distriktet emot 
inskränkning i strejkrätten, vilken flera LO-
förbund gjort?

Tjuriga kommunister blev en gång för-
bannade på sossarnas Transport och bildade 
ett eget fack, samma tjuriga bröt sej sedan ur 
VPK och bildade eget. Sedan dess har Hamn-
arbetarförbundet tagit flera beslut att gå in i 
Transport. Frågan kommer säkert upp igen på 
stormöten. Avgörande är hur sektvänstern i 
förbundet agerar, också mycket för att ha ett 
eget litet

    Karl-Gustav Köhler, V Tensta Rinkeby 
Spånga 
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Slutreplik på 
”Säg nej till avtalsshopping” 

RR nr 48
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Boendenätverket i Bredäng 
bildades för fem år sedan. Det 
är en kamporganisation som 
kom till när Stena Fastigheter 

startade stambytesdiskussioner ihop med 
den lokala Hyresgästföreningen. Det rör 
sig om 400 lägenheter som riskerar kraftigt 
höjd hyra. 

Ellinor och Gunnar Hultman har 
tillsammans med Kjell Edenfeldt, alla Vita 
Liljans väg, drivit en mångårig kamp mot 
detta stambyte och medföljande kostsamma 
renoveringar. Vi i Boendenätverket känner 
oss BEDRAGNA och BESVIKNA över att 
Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter 
förhandlade klart om de nya hyrorna bakom 
ryggen på Boendenätverket.

 Hyresgästerna vittnar om fönster 

som drar in, dålig ventilation och avlopp 
som sett sina bästa dagar. Gunnar säger att 
de inte har bytt tapeter eller målat väggar på 
20 år.

Varför kämpar vi emot det här?
För att vi helt enkelt inte har råd! 

Här bor pensionärer och låginkomsttagare, 
hyrorna går inte ihop med inkomsterna – 
det kommer bara att leda till utflyttning. För 
Aleksander Sikuljak med familj kommer

Hyran från stiga från 7.300 till 
10.600/månaden. Nästan 40.000:-/per 
år. Sjukt mycket. Även om familjen lyckas 
fixa det blir sparmöjligheterna minimala. 
Gunnar och Ellinor bor i en tvåa med en 
månadshyra på 6.200:- och hyran kommer 
att öka till 8. 800:-... Kjell fyller snart 70 år, 
bor ensam och får söka bostadsbidrag för att 
klara hyran.

Var fjärde kommer att flytta, enligt 
rapport från Boverket. (i vanliga fall flyttar 

14%).
 

Andra hyresgäster säger att porthand-
tag är trasiga och lekplatser slitna. 

”Hittar jag något bra kommer jag att flytta 
med en gång. Men vart? Det är inte lätt 
att hitta lägenheter, säger Mohamed El 
Mourabit.

 
Vi i Boendenätverket vet att vanliga 

människor vill ha bostäder de har råd med, 
men ändå inte med så låg standard som 
Stenas fastigheter.

Vi vill att människor med en in-
komst, eller två personer med låg inkomst, 
ändå ska kunna bo drägligt. Vi vill ha fler 
hyresrätter, särskilt i Bredängsområdet där 
det byggs så många bostadsrätter.

Tack för ordet!  

Ellinor Hultman
Boendenätverket Bredäng och V Skärhol-

men

Vi känner oss bedragna
Ill: Klas Sandberg

Ill: Klas Sandberg
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Amalia är doktorand inom landskapsar-
kitektur på Sveriges Lantbruksuniversitet i 
Uppsala. Hennes avhandling kommer att bli 
en del av ett större forskningsprojekt som heter 
”Välfärdens landskap och den täta staden”

Vi kontaktar Amalia eftersom bostadspoli-
tik är och har varit ett aktuellt ämne i och 
med behovet av större utbud av bostäder 
framför allt i storstadsregionerna. Och vi 
är nyfikna på hur hon analyserar dagens ”bo-
stadsbyggande”.

Mitt arbete studerar ”förtätning” och 
de urbana ideal som står bakom dagens 

förtätningar. Vad många ofta kritiserar är 
efterkrigstidens modernistiska planering 
(miljonprogrammet), som dominerar det 
svenska stadslandskapet. I dessa miljöer var 
planeringen orienterad mot att skapa of-
fentliga utemiljöer, där alla hade rätt till fria 
ytor, parker och landskapet runt omkring, 
och även rätt till att utöva idrott som en 
naturlig del i stadslivet.

Nuförtiden belyser man inte de kvalite-
ter som finns i dessa miljöer och istället 
fokuserar man på att bygga tätt och följa ett 
visst urbant ideal som norm. Jag följer ett 
förtätningsprojekt och analyserar vad som 

händer med de offentliga ytorna när man 
förtätar i ett område.

Det finns en vilja att bygga goda livsmiljöer, 
det är målet, men genom planeringsproces-
sen tenderar det att bli mer och mer fokus 
på fastigheter och bostäder. Landskapet 
och de offentliga rummen blir inte omhän-
dertagna. Det är skärningspunkten mellan 
de ursprungliga ambitionerna och vad som 
verkligen byggs som är intressant.

Finns det kopplingar mellan fokuse-
ring på bostaden eller kvarteret som enhet 
och nutidens prioritering av det individu-
ella?

Det som då kallades ”grannskapsplane-
ring”, med stor hänsyn till samhället och de 
boendes behov verkar komma i andra hand 
nu. Då fanns det sociala mål, inte enbart 
det ekonomiska. Det är klart att man kan 
kritisera det som byggdes under miljonpro-
grammet men det fanns en vidare blick.

Bostaden har nu blivit en vara som vi konsu-
merar. Då blir ekonomi det viktiga, att man 
får bra betalt för det man bygger. Förut har 
bostäder betraktats som en rättighet, inte 
som en vara. Nu är de boende kunder som 
ska få valuta för sina pengar.

Bostäder med låga hyror, bostäder 
till överkomliga hyror, även för de som har 
låga inkomster, är det bra att tänka så?

Det finns ett stort behov av att se staden 
som helhet, bostaden är bara en dimension 
av den miljön man lever i. Det gäller att våga 
släppa de ekonomiska målen och formulera 
hur vi vill leva. Att koncentrera tankarna 
på bostaden är farligt, det är då man sopar 
andra mycket viktiga aspekter under mattan. 
Park, lekpark och allt kring bostaden är en 
stor del av livskvalitén.

Det finns mycket forskning som visar på 
vikten av den yttre miljön. Den ekologiska 
hållbarheten och den goda miljön är väsent-
lig, bland annat för folkhälsan, både fysisk 
och psykisk.

Alla har rätt att leva ett gott liv och alla 
har rätt till en god hälsa. Därför ser jag 
tillgången till en god livsmiljö, mer än bara 

Samtal med  
Amalia Engström

Amalia Engström. Foto: privat
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I februari 2019 kom så beslutet 
som vi var beredda på, men som vi 
inte vill behöva läsa. Beslutet om att 
den blågröna alliansen i Stockholms 

fullmäktige vill öppna upp för ombildningar 
av allmännyttans hyresrätter i 11 ytterför-
orter. Att de vill beröva oss valfriheten att 
kunna välja att bo i hyresrätt, att kunna avstå 
från att köpa de bostäder där vi redan bor. 
Pling sa det då i min telefon, det var från 
Rosa Lundmark. - Cicci vi måste göra något 
sa hon. Vi som var med förra gången det 
begav sig vill inte bli tagna på sängen igen.

Det första vi gjorde var att starta en 
Facebookgrupp: Rågsved mot ombildningar. 
Det blev en hel del pysslande med att komma 
på gruppregler, syfte och hur vi skulle gå 
vidare. Först utökade vi till tre och sedan fyra 
administratörer, ju mer fixande det har blivit 
med gruppen och informationsmaterial, 
möten mm. Vi valde att ha en sluten och 
opolitisk grupp (även om många här vet viket 
parti jag och Rosa tillhör), lokal för Råg-
svedsbor som bor i hyresrätter i allmännyt-
tan. Senare har vi dock godkänt medlemmar 
som inte uppfyller de kraven men som kan 
tänka sig arbeta för vår sak. Men även folk 
som också är aktiva i tex. Bagis mot ombild-
ningar, Hökis mot ombildningar m.fl. andra 
”systergrupper”. 

Sedan började det strömma in med-
lemsansökningar och när vi blivit flera var 
det dags för steg två. Vi kallade till ett möte 
för att informera och planera gruppens ar-
bete. Detta gjorde vi tillsammans med en av 
de lokala hyresgästföreningarna som vi även 
fick låna lokal av till mötet. Många idéer kom 
fram och olika uppgifter delades upp bland 
medlemmarna. Efter detta har vi haft ytter-
ligare ett informationsmöte, då i den andra 
lokala hyresgästföreningens lokaler. Vi har 
utformat ett flygblad som vi fått uppkopierat 
av Vänsterpartiet. Detta flygblad har vi sedan 
stått och delat ut vid T-banan på lördagar. 
Flygbladet har vi även översatt till flera av 
de språk som finns i vårt område. Detta har 
renderat i många givande samtal samt fler 
medlemmar till vår grupp - idag är vi nästan 
200 stycken.

Många har varit delaktiga i att 
springa runt i portar och dela ut flygblad, att 

diskutera saken i den lokala Facebookgrup-
pen ”Rågsveds anslagstavla” och att komma 
med nya fräscha idéer hur vi går vidare. Det 
vi nu är igång med är att tillverka flygblad 
utifrån de direktiv som nu i dagarna kommit. 
Det kommer också att vara en workshop på 
kulturhuset Cyklopen där vi ska tillverka 
banderoller och plakat som vi kan hänga ut 
från våra balkonger, ha i 1:maj-event m.m. 
Vi håller också kontakt med de andra grup-
perna för utbyte av information och idéer 
men även för att larma för de människor 
som börjat söka sig till våra grupper för att 
motarbeta oss. För dessa finns. Jag har haft 
diskussion med några som var väldigt arga 
och menat att vi vill förneka dem att äga sin 
bostad, men även de som anser att jag borde 
ordna en grupp där man kan diskutera för 
och emot. Men jag har hela tiden deklarerat 
att jag har tagit reda på fakta och kommit 
fram till att jag är EMOT ombildningar. Då 
är det skönt att ha flera gruppmedlemmar 
bakom sin rygg som rycker in och stöttar. 
Det har också varit ett öppet möte arrangerat 
av V-Vantör i veckan där Clara Lindblom 
kom till Rågsveds folkets hus och pratade om 
ombildningar. Själv har jag fått äran att prata 
med journalister på två lokaltidningar som 
gör reportageserier om ämnet. En positiv 
bieffekt av våra aktiviteter är att samhörig-
heten/gemenskapen här i Rågsved växer, det 
blir fler och fler man hälsar på i centrum.

Vårt motto är att vi skall synas och hö-
ras så mycket vi kan för att sprida kunskaper 
om vad detta med ombildningar innebär. En 
hel del har vi redan hunnit med, men mycket 
finns kvar att göra. En idé är att när vädret 
hittar till våren så skall vi ha ombildningsfika 
med information/ diskussion på olika gårdar. 
Til§ls vidare så har Hyresgästföreningen 
ordnat så att de kommer att ha öppet i sina 
lokaler vid fyra tillfällen så att boende kan 
komma för att ställa frågor och diskutera 
frågan. Vårt mål är att det skall bli samma 
resultat här i Rågsved som senast det begav 
sig, dvs 0 ombildade lägenheter.

Vi kämpar för rätten att välja hyres-
rätt!

Cicci Herrström, V Vantör och Rågsved mot 
ombildningar

Ombilda inte våra hyresrätter

Ill: Klas Sandberg

bostad, som en rättvisefråga. Man ska ha 
någonstans att bo, men man ska även kunna 
ta del av livet i staden. Det är svårt att påvisa 
värden av den sociala nyttan i planeringen. 
Bland annat finns den Europeiska Landskaps-
konventionen som pekar på vikten av tillgång 
till en god miljö som skulle kunna ges större 
utrymme i planeringen idag. Det är svårt att 
väga värden som inte är mätbara i pengar mot 
starka ekonomiska intressen. I de Miljökon-
sekvensbeskrivningar som görs kommer inte 
de sociala frågorna till sin rätt. Inte heller 
plan- och bygglagen (PBL) behandlar de 
sociala aspekterna av planeringen tillräckligt 
och därför borde lagstiftningen kunna skär-
pas. Lagen borde stärkas och även inkludera 
ett landskapsperspektiv i stadsplaneringen.

Hur borde man tänka i dessa frågor?

Man måste utveckla en kritisk förmåga och 
inte enbart tänka kring estetik och proces-
ser utan tänka på hur livsmiljön i det färdiga 
kvarteret eller den blivande stadsdelen kom-
mer att kunna fungera. Man måste skaffa sig 
en djupare förståelse om vilka intressen det 
rör sig i planeringen.

Amalia Engström intervjuades av Monica de 
Santa Cruz, Röda Rösters redaktion

Ordförklaringar

Förtätning: att bygga tätare, oftast med 

samma sort som redan finns, fler bostäder i ett 

befintligt bostadsområde.

Miljonprogrammet: de bostadsområden/stads-

delar som byggdes mellan 1965–1975 under 

mottot ”en miljon bostäder på tio år”
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Högerpolitiken i sin värsta form, ny-
liberalismen, dominerar i Sverige 
efter riksdagsvalet. En så kallad 

socialdemokratisk regering har för avsikt att 
genomföra ett nyliberalt program som, i sann 
nyliberal anda, kommer att slå hårdast mot 
de med svagast position, samtidigt som breda 
befolkningsgrupper kommer att drabbas av 
försämrad anställningstrygghet och försvagad 
hyresrätt bland många andra försämringar.

I en sån situation blir det viktigare 
än på länge för vänstern att visa att man 
inte accepterar en fortsatt nedmontering av 
välfärdsstaten. Det kommer inte att räcka 
med att man gör det i de parlamentariska 
församlingarna. Protesterna måste organi-
seras på gatorna och de behöver vara omfat-
tande; så stora att de syns och ger återklang 
både i media och beslutsrummen. Vill man 
åstadkomma det krävs allianser med alla 
progressiva krafter som kan samlas mot den 
nyliberala politiken.

Ingen demonstration för ett rättvisare 
samhälle får större utrymme i media än 1:a 
maj. Årets 1:a maj följer direkt på janua-
riavtalet. Det är nu, och inte nästa år, den 
breda vänstern måste visa att januariavtalet 
inte kommer att bli verklighet. För att synas 
när vi gör det måste vi vara många. 50 000 
snarare än 15 000 bör vara målsättningen för 
den största demonstrationen. För att uppnå 
det behövs samarbete och fokus på det som 
förenar.

Det behöver därför omedelbart tas 
initiativ till bildandet av en bred vänsteral-
lians med ambitionen att hitta det man är 
överens om. Alla progressiva krafter bör 
bjudas in, utan beröringsskräck för vare sig 
syndikalister eller andra partier till vänster 
om vänsterpartiet. Det som behövs nu är 
gemensamt, bredast möjliga, motstånd mot 
högerpolitiken.

Arbetet behöver göras konkret:
En konferens anordnas med deltagare 

från olika vänsterpartier, från Reformisterna, 
från syndikalister och anarkister, från fackliga 
organisationer, från hyresgäströrelsen, från 
aktionsgrupper och många fler som arbetar 
mot högerpolitiken.

Konferensens syfte är att skriva och 
komma överens om ett 73-punktsprogram som 
i varje enskild del upphäver de nyliberala 
inslagen i januariöverenskommelsen och 
samtidigt förstärker de progressiva delarna 
av överenskommelsen eller kompletterar 
överenskommelsen med andra krav.

Konferensens andra syfte är att komma 
överens om vilka politiska sakfrågor som ska fö-
ras fram i gemensamma 1:a maj tåg i år, helst 
lika i hela landet, under en gemensam slogan 
som inte är parti- eller organisationsspecifik 
men som pekar på idén och visionen om en 
inte bara återställd utan förbättrad välfärds-
stat och ett jämlikt samhälle.

För att vinna kraft i argumentationen 
mot regeringens politiska program och 30 års 
gradvisa förfall räcker det inte med att säga 
nej till det som är dåligt. Vänstern behöver 

också visa upp en vision av vad man vill istäl-
let. Det gör man bäst och tydligast genom att 
i 73-punktsprogrammet för ett rättvist och 
jämlikt Sverige, väldigt konkret berätta vad 
det är man kräver. Att t ex inte bara säga nej 
till slopad hyresreglering utan istället berätta 
vilka reformer som behövs inom det bo-
stadspolitiska området för att nå målet av en 
bostad åt alla med hyror som innebär att man 
kan bo där. För det behövs exempelvis kraftigt 
ökade statliga byggsubventioner. Och annat 
som bör ingå i programmet.

Bostadspolitiken är bara ett exem-
pel. Liknande reformkrav kan exempelvis 
formuleras för skatterna, finansmarkna-
dens reglering, arbetsrätten, inflytande 
och bestämmande i företagen, strejkrätten, 
arbetsmiljön, skolan och omsorgen utan 
privat profit, den yttre miljön, en fungerande 
sjukvård, socialtjänsten, glesbygdsservicen, 
den självklara 6-timmarsarbetsdagen och 
nya krav, t ex en tandvårdsreform. Alltså 
inte krav längre formulerade som ”nej” till, 
utan konkreta reformkrav för ett fungerande 
välfärdssamhälle.

Det är nu, just nu när högerkrafterna 
är som tydligast, just nu när den nyliberala 
politiken har stadfästs som regeringens, som 
vänstern i dess bredaste mening måste visa sitt 
motstånd. Mycket av det som ska tas fram i 
konkret sifferunderlag finns redan, frivilliga 
krafter kan göra resten möjligt.

Vänstern har ett särskilt ansvar att se 
till att årets 1:a maj blir den största demon-
strationen mot nyliberalismen på mycket 
länge. Initiativet måste tas nu. Ska det lyckas 
måste partiintresset stå tillbaka för att möjlig-
göra en folkfrontsmanifestation för ett jäm-
likt Sverige och en fungerande välfärdsstat.

Stefan Sjölander, V Farsta

Enighet och konkreta 
visioner mot 
nyliberalismen inför 1:a 
maj!

Konferensens 

syfte är att 

skriva och 

komma över-

ens om ett 

73-punktspro-

gram
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Det är hög tid för vän-
stern i Sverige att sätta 
ekonomisk demokrati på 
agendan, skrev jag i Röda 
Röster 44, och hänvisade 

bl.a. till följande passus i vårt partiprogram: 
”De gemensamt ägda företagens andel av 
ekonomin ska öka. Arbetarägande och kon-
sumentkooperation ska stimuleras genom 
lagstiftning och skattepolitik.”

Som framhålls av Richard Wilkens-
son och Kate Pickett i deras senaste bok 
The Inner Level (uppföljaren till The Spirit 
Level), behövs ekonomisk demokrati inte 
bara för att skapa ett mer hållbart och jäm-
likt samhälle, utan också för att motverka 
den ökande utbrändheten orsakad av dåliga 
arbetsförhållanden.

Med ekonomisk demokrati kan man 
mena flera saker, men låt oss här koncentrera 
oss på personalkontrollerat företagande. 
Sådana demokratiska företag kan ha olika 
driftsformer - aktiebolag, stiftelser, ekono-
miska föreningar, etc. Det viktiga är att de 
anställda har makten. I Sverige är dock den 
här sortens företag relativt få, jämfört med 

många andra länder som exempelvis Spa-
nien, Frankrike, Italien, USA och England.

Så här skriver Jämlikhetsfonden på 
sin hemsida: ”Vi får genom val till riksdag, 
kommun och landsting vart fjärde år ta 
ställning till svåra frågor som gäller sjukvård, 
utbildning, skatter och utrikespolitik. Men 
på den arbetsplats där vi tillbringar åtta 
timmar om dagen och där vi har unika kun-
skaper har vi ofta liten eller ingen makt alls. 
Hur ändrar vi på det?”

Jag tycker V skall göra demokratiskt 
företagande till en av våra viktigaste frågor. 
Vi bör generellt stärka den idéburna sek-
torn. Här kommer några policyförslag.

- Låt oss börja med att studera 
förhållandena i länder med bättre stöd för 
demokratiskt företagande.

- Bedriv aktivt opinionsbildning för 
demokratiskt företagande, och visa på hur 
det gynnar inte bara demokratin utan också 
ger ett jämlikare, sundare och mer hållbart 
samhälle.

- Se över om det behövs speciella as-
sociationsformer för demokratiskt företa-
gande, som exempelvis kooperativa modeller 

för delningsekonomin.
- Gör det lätt för anställda att ta över 

ägandet av företag vid exempelvis hot om 
nedläggning eller generationsskiften, bl.a. 
genom att se över aktiebolagslagen.

- Anpassa socialförsäkringssystemet 
för personalägande.

- Ändra skatteregler, och regler för 
offentlig upphandling, så att demokratiska 
företag gynnas (och den idéburna sektorn 
generellt), som är fallet i flera andra länder.

- Stärk kooperativ samverkan.
- Stimulera forskning och idéutveck-

ling om demokratiskt företagande.
- Hjälp till att skapa finansiella stöd-

strukturer för demokratiskt företagande, 
som kreditgarantifonder och kooperativa 
banker.

Mina förslag är resultatet av diskus-
sioner inom V Kungsholmen under hösten 
2018, och bygger i huvudsak på en aktuell 
rapport från Global Utmaning: ”Ett Sverige 
där anställda äger” – av Sophie Nachemson-
Ekwall. Rekommenderas varmt!

Benny Ritzén, V Kungsholmen

Bättre stöd för demokratiskt 
företagande – ett policyförslag
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1. Vad har ni i Sekovänstern g jort det senaste 
året?

Sekovänstern har haft ett intensivt år med 
valrörelse inför riksdagsvalet 9 september. 
Vi genomförde tillsammans med fackliga 
utskottet och de andra branschföreningarna 
i Stockholm arbetsplatsnära torgmöten. Vi 
besökte arbetsplatser som Nya Karolinska, 
Årsta Postterminal och Stureby Vård- och 
Omsorgsboende. Vi startade tidig morgon 
och delade ut kaffe och tilltugg. Vi fick en 
oerhört bra respons vart vi än kom! Vi gjorde 
en fantastisk valrörelse i Stockholm där Vän-
sterpartiet gick framåt och vi fick in många 
fackliga på politiska uppdrag.

Efter valet handlade det mycket om 
att organisera de nya medlemmarna och se 
till att de känner sig välkomna, bl.a hade vi 
”Nachos för nya fackliga medlemmar”. Vi har 
också haft gemensamma möten med de andra 

branschföreningarna med olika teman och 
gäster.

Sekovänstern har även varit engagerade 
i kampen att försvara strejkrätten. Vi var med 
och arrangerade ett seminarium med titeln 
”Strejkrätten och makten på arbetsmarkna-
den” på Socialistiskt Forum.

2. Vilken är er roll som förening-att föra 
ut Vänsterpartiets politik till allmänheten, 
driva fackliga frågor inom partiet, att driva 
en vänsterlinje inom SEKO eller alla tre?
Vi vill uppfylla alla tre roller och kanske även 
lägga till att vi spelar en viktig roll i att organi-
sera, att vara med och bygga en folkrörelse. 

3. Slutet på Hamnkonflikten har aktualiserat 
frågan om att dra tillbaka förslaget om in-
skränkningar av strejkrätten. Vilken roll kan 
ni och de andra branschföreningarna spela i 
att jobba för att förslaget dras tillbaka?

Vi har under året engagerat oss i frågan och 
har genom Sekovänstern en bra plattform 
för att både nå fackliga kamrater och bilda 
opinion. Vi arrangerade ett seminarium på 
Socialistiskt Forum och vi hade nyligen ett 
öppet möte med de andra branschförening-
arna om hur vi ska försvara arbetsrätten och 
hyresrätterna. Vi diskuterade motioner, bl.a 
en om just strejkrätten. Mötet lockade många 
fackliga i olika organisationer som sedan tog 
med sig frågan till sina respektive klubbar och 
arbetsplatser.

Lina el Yafi intervjuades av Erik Andersson, 
Röda Rösters redaktion

Intervju med Lina el Yafi 
Sekovänstern

Lina el Yafi, Foto:privat
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Medborgarlön kan tyckas 
vara lösningen på arbets-
livets och produktionens 
effektiviseringar, digi-

talisering och robotisering. Medborgar-
lön eller basinkomst som en ekonomisk 
grundtrygghet utan byråkrati och kontroll. 
De grundläggande behoven tillgodoses, 
men utan mening för kollektivet och det 
gemensamma.

Ett samhälle är strukturerade relationer 
som stärker den sociala sammanhållningen. 
Sverige är ett extremt individualiserat sam-
hälle där jaget tränger undan det kollektiva 
och samhället som en förenande kraft. Det 
individuella livet prioriteras på bekostnad 
av det kollektiva. Vi har ett samhälle där allt 
tycks vara möjligt, men inte för alla.

Sociologins begrepp Gesellschaft beskri-
ver när individen upplever att samhället 

och grunden för tillvaron faller samman. 
Livet blir tomt och meningslöst, känslan 
av samhörighet saknas. Man företräder sig 
själv och det skapas en spänning mellan 
individer och grupper. Gemeinschaft ger en 
upplevelse av mening, allt ingår i ett större 
sammanhang och samhörigheten med 
andra människor finns där. 

I dagens samhälle brister tilliten till 
välfärdssamhället. Skyddsnät fallerar och 
människor som behöver samhället för att 
klara sitt liv värderas lågt. Det rapporteras 
mer om bidragsfusk än om hur välfärdssam-
hället faktiskt kan tillgodose människors 
grundläggande behov av ett värdigt liv. 
Privatisering och avregleringar har minskat 
det politiska inflytandet. Public Service TV 
satsar på dokusåpan Nedsläckt land för att 
manifestera individens ansvar och tydliggör 
att vi inte är ett samhälle för alla i gemen-
skap och solidaritet. Subkulturer utvecklas, 

de s.k. Survivalisterna eller Preppers syftar 
till individens oberoende. En ny marknad 
har skapats med vad man behöver vid en 
kris. Vevradio och spritkök och folkhögsko-
lor som satsar på överlevnadskurser. 

Vi behöver ett solidariskt samhälle som vi 
gemensamt utvecklar. Mål och visioner som 
enar för samhörighet och sammanhang. 
Visionen är ett samhälle i solidaritet där 
alla är med och bidrar efter förmåga. Det 
är Vänsterpartiets uppgift att visa att ett 
annat samhälle är både nödvändigt och 
möjligt. Medborgarlön leder till ytterligare 
individualisering och splittring. Svaret på 
medborgarlön är sex timmars arbetsdag och 
att vi tillsammans bygger ett inkluderande 
samhälle där alla är med och som alla kan 
lita på.

Marianne Berg Ekbom, V Birka-Vasa

Är medborgarlön lösningen?
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Malin Björk,  Foto: Charlotte Lilja Pittuco

Utanför tvekar våren i vår stad, 
men här inne är salen fylld av en 
varmt och intensivt lyssnande 

publik. Röda Röster är på Vänsterpartiet 
Storstockholms tjuvstart av internationella 
kvinnodagen med Shanti Rydwall-Menon, 
Malin Björk och Jonas Sjöstedt. Kvällen har 
fokus ”Den första jämställda generationen 
- Vänsterpartiet har förslagen!”. Efteråt får 
vi en pratstund med Malin Björk trots att 
kvällen är sen och Malin har varit igång sedan 

tidigt i morse. Malin Björk är Vänsterpartiets 
representant i EU-parlamentet sedan 2014 
och hon toppar listan för det kommande 
valet den 26 maj. Vår partiledare uttrycker 
under kvällen hopp om att Vänsterpartiet ska 
nå upp till två mandat den här gången. 

Fem frågor har vi med oss och vi börjar 
med att fråga Malin vilken är hennes kvinn-
liga ideologiska förebild. Malin pustar och 
skruvar på sig. Tittar vädjande och ber att få 
återkomma med svaret i slutet av intervjun. 

1. Vilka feministiska frågor är aktuella 
i EU-parlamentet, vad står på agendan just 
nu?

Frågorna om rätten till våra kroppar 
är alltid aktuella, därför att det pågår en strid 
om vi ska få bestämma över våra kroppar 
eller inte. Det här är ingenting som EU har 
beslutanderätt kring, men mycket av den 
politiska och ideologiska striden utkämpas 
ändå på EU-nivå med debatter, rekommenda-

Fem frågor till Malin Björk
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tioner och rådgivande texter. Den kampen 
är väldigt levande. 

En uppdatering om lagen om för-
äldraledighet är på gång. Vi tycker att den 
blev ganska lam. Ersättningsnivåerna borde 
vara bättre. Att föräldraledigheten ska delas 
mellan vårdnadshavarna borde ha skrivits in. 
Man inför exempelvis 10 pappadagar. Det är 
bra i de länder där de inte fanns förut. Men 
det levererar inte alls tillräckligt vad gäller 
jämställdhet. Därför tänker jag lägga ner 
min röst för att markera att förslaget inte 
håller måttet.

Sen finns det också frågor som har att 
göra med ekonomisk rättvisa. Det är viktigt 
med en självständighet och trygghet på det 
ekonomiska planet. Där finns det inga speci-
fika lagförslag just nu, men vi inom vänstern 
jobbar hela tiden med den frågan.

2. Tycker du att högerpolitiken är 
inbyggd i EU:s väsen, i EU:s grundförut-
sättningar?

Så är det ju, men man kan ifrågasätta 
om unionen har ett väsen. Det är klart att 
EU:s fördrag har satt den inre marknaden 
och företagens frihet före andra frågor. Vi 
inom Vänsterpartiet vill se en politik för 
klimatet, arbetsrätt, feminism och så vidare. 

Samtidigt växer motståndet mot 
högerpolitik inom EU. Vi ser nu i andra 
länder ett betydligt större motstånd mot 
det här högerinspirerade EU. Den nordiska 
vänstern har tidigare varit betydligt mer 
EU-kritiska/motståndare än många andra 
av våra systerpartier. Men det håller på att 
ändras. Det finns ett växande motstånd 
mot högerpolitiken i exempelvis Frankrike, 
Portugal, Spanien, Grekland och Irland. 
Det finns en mobilisering som faktiskt inte 
riktigt fanns innan. Kommer det lyckas eller 
inte återstår att se. Fördragen ändrar man 
inte så lätt.

3. Varför tycker du att svenska vän-
sterpartister ska rösta i EU-valet?

Om man ser allvaret i det val vi nu 
står inför med en växande extremhöger och 
med en akut klimatkris, då går man och 
röstar. Att inte skicka vänsterpartister och 
andra vänsterkrafter till det parlamentariska 
rum som kan göra i alla fall en viss skillnad 
i sammanhanget vore oklokt. Ju fler av våra 
väljare som stannar hemma desto mer relativ 
vikt ger man åt högerns väljare. Det är 
faktiskt så att vi under den gångna mandat-

perioden har lyckats driva våra frågor: de fe-
ministiska frågorna, klimat- och miljöfrågor, 
även frågor kring arbetsrätt, HBTQ-politik 
och antirasism. Det är en stor skillnad för 
många rörelser och människor att det finns 
vänsterpartister på plats snarare än högerpo-
litiker. Så jag tycker att man ska gå och rösta. 
Att lämna walk-over är inget alternativ. 

Vi står inför att högerpolitiken är 
på sätt och vis fastlagd, men å andra sidan 
inte ens högerpolitiken kan ställa sig över 
klimatet. Vi måste trycka på allt vi kan för 
en klimatomställning och mot fascismen, 
även här hemma. 

4. Har du någon kommentar på 
Macrons debattartikel som publicerades i 
samtliga EU-länder för några dagar sedan?

Macron säger att vi ska bekämpa 
högerextrema och nationalister, fast med 
liberal högerpolitik. Och det är ett systemfel 
i sig därför att den nyliberala politiken som 
Macron bedriver har vi sett vilka resultat 
det har fått i Frankrike. Macron har sänkt 
skatterna för de rika och för storföretagen, 
han har försämrat arbetsrätten och skurit 
i offentliga sektorn. Med den politiken 
tror Macron att han ska mota fascismen 
och högerextrema i dörren. Det är väldigt 
naivt och det är inte en fungerande strategi, 
utan tvärtom. När man bedriver en sådan 
politik så lägger man grunden för fascism 
och högerextremism. Den otryggheten som 
den typen av politisk strategi genererar är 
grunden för fascism och högerextremism. 

Så, att Macron kommer med sin 
debattartikel där han på något sätt pratar 
direkt som en kejsare till Europas väljare om 
frihet, skydd och framsteg är inte trovärdigt. 
När Macron pratar om säkerhet är det ju 
murarnas Europa den franska presidenten 
pratar om.  Att Europa ska ha en gemensam 
armé är en upprustningspolitik. Det är klas-
sisk högerpolitik. Vänsterns svar kommer 
aldrig vara ett internationellt samarbete som 
går ut på upprustning. 

Och vad det gäller Macrons förslag 
på framsteg, eller vad det är han kallar det, 
på det sociala området med bland annat 
minimilön är det något vi inom vänstern 
aldrig kan ställa upp på. Vi ska inte ha mini-
milöner. Med minimilöner skapas ett golv 
och ett tak. Och golvet det kommer att ligga 
lågt. Vi vill ha full frihet för den svenska 
partsmodellen. Det är det som gäller.

Macron slänger i sin text in en brask-

lapp om miljön. Men då ska man komma 
ihåg att han är den franska president som 
kallade in typ Bill Gates och Bloomberg för 
att lösa klimatkrisen. Så, återigen om man 
ska förlita sig på storfinansen och storföreta-
gen att lösa klimatkrisen - lycka till! 

Macron vill lansera sig som det enda 
alternativet. Det enda alternativet till höger-
nationalister, högerextrema och rasister. Vi i 
Vänsterpartiet menar att tvärtom ökar Ma-
crons politiska strategi klyftorna. Samhället 
dras isär. Vi behöver en helt annan politik 
för jämlikhet, för klimatet, för kvinnors 
rättigheter, för att stoppa rasismen och för 
att skapa en politik för flyktingsolidaritet. 
En helt annan politik än vad den Macrons 
debattartikeln lyfter.

Malin vill skicka mig svaret på vår 
första fråga. När jag kliver ut på gatan i 
ösregnet slår det mig att jag själv inte kan 
svara på frågan om en ideologisk kvinnlig 
förebild och bestämmer att släppa Malin av 
kroken. Kanske är systerskapet tillräcklig 
som kvinnlig ideologisk förebild. Vi frågar 
Malin vad hon tycker om det svaret nästa 
gång vi ses.

P.S. Ett mejl från Malin kom i lör-
dagskväll. 

5. Vilken är din kvinnliga ideolo-
giska förebild?

”När jag tänkte ett varv till kom jag 
på att svårigheten med att nämna en eller 
ens några stycken är dels att det finns flera 
på olika nivåer, men också att jag oftast känt 
som mest styrka i kollektivet. Jag ser att 
det finns fantastiska inspirerande kvinnor 
- många till och med - men det allra mest 
inspirerande är ändå när vi hämtat kraft hos 
varandra och när kvinnor organiserat sig. 
Kanske är det därför 8 mars är en så speciell 
dag - det är vår dag för kollektiv organise-
ring.”

Malin Björk intervjuades av, Charlotte Lilja 
Pittuco, Röda Rösters redaktion
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Den 16 mars hölls demonstrationer runt 
omkring i världen mot planer på en militär 
intervention, mot sanktioner, mot blockad 
och mot statskupp. I Stockholms hölls en 
demonstration med huvudparoll – För det 
Venezuelanska folkets rätt att leva i fred nej 
till den ekonomiska blockaden. Arrangör 
var Plattformen för Fred – Nej till USA 
krig mot Venezuela. Det är ett nätverk som 
samlar olika solidaritetsorganisationer, Lati-
namerikanska föreningar och Vänsterpartiet 
Latinos.

Bakgrunden är att USA:s regering 
till varje pris vill störta Venezuelas regering. 
Amerikanska politiker hotar att mörda 
president Maduro alternativt fängsla på 
Guantanamo. USA har försökt få stöd för 

en militär invasion men misslyckats. Den 
23 januari utsåg Venezuelas talman Juan 
Guaido i nationalförsamlingen sig själv till 
president. En person som fram tills då var 
okänd i landet han fungerar idag som en 
marionett för USA intressen. I hans namn 
beslagtas Venezuelanska statens tillgångar 
i USA och Storbritannien. Detta görs med 
stöd från de flesta länder i EU samt Sveriges 
regering. Sveriges regering har också erkänt 
Guaido som aldrig ställt upp i val. Löfven 
och Wallström – Trumps lakejer kanske inte 
rimmar men är ändå sant.

Venezuelas har en omfattande eko-
nomisk kris men den förvärras av de brutala 
sanktioner som landet utsätts för. I Sverige 
behöver vi som är vänster solidarisera sig 

med oss med de som är vänster i Venezu-
ela. Där finns en stor enighet att motsätta 
sig statskuppen och försöken till militär 
invasion.

Demonstrationen gick från Sergels 
torg till USA ambassad. Utanför USA am-
bassad talade bland annat riksdagsledamot 
Lorena Delgado Varas som uppmärksamma-
de den ensidiga nyhetsbevakningen i Sverige.

Martin Lööf, Röda Rösters redaktion

Har du frågor eller vill engagera dig hör 
gärna av dig till martin.loof@gmail.com

Demonstration till stöd för 
Venezuela, mot USA:s krig

Venezuela - möte. Foto: Björn Taubert
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Vem är du Ahmed Sharaf Abdi?

Jag är ordförande för Vänsterpartiet Tensta 
Rinkeby Spånga och ledamot av Rinkeby-
Kistas stadsdelsnämnd.

Vilka frågor tycker du är viktiga att driva i 
stadsdelsnämnden?

Bostadspolitiken. Det är viktigt att mot-
verka högerns ombildningar av hyresrätter 
till bostadsrätter som de aviserat.

Vad kommer ni att göra åt den saken?

Vi kommer att hålla möten för att bilda 
opinion mot ombildningarna i Tensta och 
Rinkeby.

Har vänsterpartiet fått många nya medlem-
mar?

Ja vi har haft en stor tillströmning. Nu har 
vi ett hundratal medlemmar. Vi ser också en 
hel del socialdemokrater ”komma över”.

Hur kommer ni att arbeta med nya med-
lemmar?

Vi kommer att ringa upp och erbjuda dem 
att delta i våra aktiviteter.

Ahmed Sharaf Abdi intervjuades av Klas 
Sanderg, Röda Rösters redaktion.

Intervju med Ahmad Sharaf Abdi 
V Tensta Rinkeby Spånga

Ahmed Sharaf Abdi. Foto: Ewa Malmsten Stockholms stadsdelar. Grafik: Klas Sandberg

Ill: Klas Sandberg



Månadens citat

”En västerpartistisk EU-motståndare jobbar 
hårdare än alla andra för mänskliga rättig-
heter och leder det feministiska arbetet mot 
människohandel och könsköp.”, 

Ulrika Edman, Facebooksidan Vänsterpartiet 
i EU, 2019-02-18.

”Vi tycker det är viktigt att Vänsterpartiet 
ska driva det långsiktiga kravet på ett svenskt 
EU-utträde.” 

Adriana Aires, ordförande för V i Göteborg, 
Aftonbladet 2019-02-10.

”Vänsterpartiet vill se ett Europa för alla – 
inte bara för de rika.” 

EU-val 2019, www.vansterpartiet.se, 2019-
03-14.

”Politiker ska representera väljarna, inte sitta i 
knät på storföretagen.” 

Malin Björk, Vänsterpartiet Instagram, 2019-
03-14.

”Vänsterpartiet vill driva på för en snabbare 
klimatomställning i EU och i Sverige. Tyvärr 
tappar de flesta andra partierna bort klimat-
frågan när det kommer till skarpa åtgärder.”, 

Maja Gilbert Westholm (V), Dalademokraten, 
2019-03-02.

Ill: K
las S

andberg
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VÄLKOMNA ATT TRÄNA MED VÄNSTER-

PARTIET KISTAS BOXNINGSKLUBB - VPK 

BOXNING-ALLA TISDAGAR KL 19.00! 

Alla TISDAGAR kl 19:00 kör vi vår anti-

fascistiska boxningsklubb! Joina oss! Vi är 

Sveriges första Vänsterpartistiska boxnings-

klubb! 

Sport är kul och bra! Innan nyår körde vi 

igång en provomgång av vår idè att ha en 

egen antifascistisk boxningsklubb! Kamrat 

John Hörnqvist kommer styra upp det hela, 

och det kommer vara till för alla åldrar. Om 

intresse finns kommer vi göra detta som en 

aktivitet under våren. Det är ingen avgift de 

första två gångerna, så detta är ett perfekt 

prova på tillfälle! 

TISDAGAR  kl 19:00 i Husbyhallen, Edvard 

Griegsgången 15. Vi ses utanför några 

minuter innan, kom ombytt och klar! 

Man behöver typ shorts eller träningsbyxor, 

T-shirt eller linne och innegympaskor eller 

liknande. Tunna sulor är det bästa. 

Har ni frågor maila till john.hornquist@

vansterpartiet.se 

Tränare Ssaku och John kommer guida 

runt oss, 

Maila gärna om du vill komma men inte har 

möjlighet, så vet vi om fler är intresserade. 

kista@vansterpartiet.se

Nachos för nya Välkommen till Nachos 

för nya medlemmar. Nachos, politik och 

argument! 

DATUM: 4 april. 

TID: Kl. 18-20. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.

Tillsammans gör vi skillnad För dig som 

vill fördjupa dig lite mer finns heldagskursen 

Tillsammans gör vi skillnad under hösten. 

Här får du en mer detaljerad bild av Vän-

sterpartiets politik och ideologi och om hur 

du kan vara aktiv. Vi bjuder på frukost och 

lunch. Välkomna! 

DATUM: 7 april. 

TID: Frukostfika från kl. 9.30, kurs 10 16.30.

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84. 

ANMÄLAN: anmalan.storstockholm@vans-

terpartiet.se.

Modern klassanalys och politisk eko-

nomi Varför återskapar moderna samhällen 

bestående ojämlikheter? Hur inverkar eko-

nomin på kampen för ökad jämlikhet? Under 

vilka omständigheter åstadkommer politiska 

organisationer djupgående samhällsföränd-

ringar? 

I denna studiecirkel försöker vi besvara 

dessa frågor genom att introducera en mo-

dern klassanalys. Kursmaterialet är helt på 

svenska. Cirkelledaren David Zachariah har 

skrivit flera artiklar inom politisk ekonomi och 

jobbar till vardags som lärare. 

Medarrangör: Centrum för Marxistiska 

Samhällsstudier. 

Cirkelledare: David Zachariah. 

Startdatum: Torsdag 4 april. Totalt 5 

stycken studietillfällen. 

Pris: 550 kr. 

Anmäl dig via länk: https://www.abf.se/

arrangemang/stockholms-lan/stockholm/

samhalle-politik-fackligt/nyhet-modern-klass-

analys-och-politisk-ekonomi/anmalan/

Vänsterpartiets Blåsorkester Snart är 

det 1 maj och sedan EU-valrörelse. Blåsor-

kestern kommer att vara mycket aktiv. Att 

spela 1 maj är en stor lyx, en sådan känsla 

att blåsa in våren och framtidstron. Under 

EU-valrörelsen vill vi arbeta vidare med de 

mycket uppskattade gårdsspelningarna runt 

i stan. Det är ännu mycket roligare om vi är 

många. Häng på oss, vi har ett första rep 

den 31 mars på Kafé Marx och sedan rullar 

det på. 

Lennart Kjörling 0708-927034 leonardo@

leonardo.st

Engagerade medlemmar - hur då? Vill 

din förening få stöd i att utveckla medlems-

engagemanget? Bjud in Sofia Stenfeldt att 

hålla en workshop med er. I workshopen 

analyserar vi faktorer som ökar och minskar 

engagemang och tar fram konkreta idéer 

för er förening. Om ni vill avslutar vi med att 

göra en handlingsplan. Sätt av 3 timmar en 
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kväll eller helg och boka in Sofia. Hon nås 

på 0725-731112. Lämplig gruppstorlek är 

5-20 personer. Och bjud gärna in några 

som inte är så engagerade i nuläget.  

Sofia Stenfeldt har jobbat med medlem-

sengagemang och opinionsbildning, både 

ideellt och som anställd, i ungdomsorgani-

sationer, fackförbund, kulturföreningar och 

Hyresgästföreningen. Hon har stor kun-

skap om engagemangets drivkrafter och är 

en skicklig processledare. Sofia är medlem 

i Vänsterpartiet Västra Södermalm.

Ill: Klas Sandberg


