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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

Ill: Klas Sandberg
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Röda röster har varit på en 
internationell konferens 
om Europas framtid i 
Stockholm den 13-14 april. 
Representanter från den 

europeiska parlamentsgruppen GUE/NGL, 
Europeiska förenade vänstern och Nord  isk
grön vänster samlades under två dagar och 
diskute- rade dagens och framtidens 
utmaningar i EU. Vi fick möjlighet att ställa 
fyra korta frågor till tre av våra utländska 
besökare. Intervjuerna gjordes av Charlotte 
Lilja Pittuco. 

1. Är högerpolitiken inbyggd i unionens 
grundkonstruktion och är det avgörande för 
om det är möjligt att reformera EU?

De djupaste rötterna skulle jag säga 
är fredspolitik. För att säkerställa freden 
har man skapat den här interna marknaden 
med gemensamma ekonomiska intressen för 
att vara garantin för och för att säkerställa 
freden. Men allt är inte bara en inre marknad. 
Utan det är också hur vi tacklar klimatför-
ändringen och hur vi gör med asylpolitiken i 

Europa som är två stora och globala fredsfrå-
gor, som är viktiga för att våra samhällen ska 
ha en bas av samhällstrygghet. I mycket finns 
det, speciellt i det ekonomiska samarbetet i 
Euron, inbyggd högerpolitik. Där måste man 
gå in riktigt i de avtalen och ändra på dem. 
En gemensam ekonomisk politik tvingar oss 
inte till att ha en åtstramningspolitik. Istället 
kunde det ju däremot vara någonting som 
hjälper oss att göra en ekologisk omställning, 
som vi behöver nu för att stoppa klimatför-
ändringen. 

2. Vilken är den viktigaste frågan/frågorna 
under kommande mandatperiod?  

Den viktigaste frågan är hur vi tillsam-
mans tacklar klimatförändringen och att göra 
om eller justera våra avtal så att de verkligen 
garanterar att vi stannar uppvärmingen vid 
1,5 grad. Så att vi gör en check med senaste 
IPCC-rapporten. Parisavtalet gjordes ett 
år innan dess. Och hand i hand med den 
frågan kommer en annan viktig fråga som är 
att förstärka den så kallade sociala pelaren. 
I Europa handlar det mycket om arbetsrätt 
och social säkerhet. Den ekologiska omställ-
ningen hänger ihop med den ekonomiska 
omställningen. I exempelvis Frankrike gör 
man bara tekniska justeringar: man sätter en 
skatt som är lika för alla och drabbar de som 
bor på landsbygden eller de som har lägst 
inkomster. Klimatomställningen måste göras 
på ett socialt hållbart sätt. 

Migrationsfrågan är också en väldigt 
viktig fråga under den kommande perioden. 
Situationen som vi befinner oss i idag är att 
vi försöker outsourca flyktingmottagande till 
länder utanför Europas gränser och gör det 
på ett totalt ohållbart sätt. Det är något som 
vi verkligen behöver ta vårt ansvar för och 

fundera över hur vi ska tackla det i framtiden. 
Prioriteringen måste vara att människor ska 
kunna röra på sig mellan länder. Och vi måste 
ta ansvar för den globala ojämlikheten som 
också tvingar människor att röra på sig. 

I Finland som är en del av Euron 
är det viktigt att få till en förändring i den 
ekonomiska finanspolitiken, i åtstramnings-
politiken. Det är en av de svåraste frågorna 
därför att den är svår att få vanliga människor 
att ta den till sig. Trots att det är en fråga som 
har berört miljontals människor i Europa, 
speciellt i Sydeuropa, och har lett till bostads-
löshet, fattigdom och arbetslöshet. Vi måste 
kunna kommunicera mycket bättre än vad vi 
har gjort. 

3. Vilken/vilka fråga/frågor väljer ni att lyfta 
under valkampanjen?

En av de största frågorna är en New Green 
Deal för Europa. Det är ett större heltäckan-
de omställningsprogram som hindrar klimat-
förändringen genom att kombinera finans-, 
arbetsmarknads-, miljö- och klimatpolitik. 
Det är inte möjligt att hindra klimatföränd-
ringen bara med teknokratiska lösningar. 
Vi ser att klimatförändringen inte bara är 
klimatpolitk, utan det är någonting som 
måste genomsyra andra politiska områden. 
Det handlar om sanktioner och skatterestrek-
tioner. Det handlar också om att skapa nya 
arbetsplatser, om utbildning och innovation.

4. Vilket resultat tror du att ert parti kommer 
att få i valet? 

Vi kommer nog att ha en europaparlamenta-
riker, som vi har idag. Finland får ytterligare 
en plats i och med Brexit, om den går igenom.

Plan B i Stockholm

Mia Haglund, Vasemmisto, Finland

Forts nästa sid
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1. Är högerpolitiken inbyggd i unionens 
grundkonstruktion och är det avgörande för 
om det är möjligt att reformera EU?

Det finns saker som är förankrade inom EU 
som är problematiska. Delar av fördragen 
gör det väldigt svårt för vänstern att få ige-
nom vissa politiska och ekonomiska refor-
mer som vi skulle ha önskat. Jag skulle inte 
säga att EU är betydligt högerinriktat, det 
är en kompromiss mellan höger och vänster. 
Det är möjligt att genomföra mycket inom 
EU, men samtidigt är det själva kompro-
missen som gör det svårt för vänstern att 
få igenom vissa förändringar. Exempelvis i 
Grekland kunde vi se hur mycket grekerna 
var begränsade i vad de kunde göra och de-
ras svårigheter som inte nödvändigtvis fanns 
inbäddat eller förankrat i EU:s grundkon-
struktion. Det mesta var politiska val som 
EU gjorde för att utfärda bestraffande vill-
kor för Grekland. Det var inte nödvändigt 
att göra så. Det hade varit möjligt för EU 
att tillåta grekerna att utveckla ett mycket 
mer progressivt tillväxtvänligt handlings-
program.  

Jag förstår kritiken och motståndet 
mot EU. Ett EU-val är i vilket fall som helst 
viktigt. Mycket bestäms på en europeisk 
nivå och det är viktigt att vara där och 
bemöta problemen. Vi vet att vi inte alltid 
vinner, men ibland gör vi det. Erfarenheten 
med Brexit har varit viktig för oss alla, även 
de mer EU-kritiska som vill lämna EU. 

Brexit har lärt oss att det är viktigt att analy-
sera situationen innan någon annan försöker 
göra det igen. Men under tiden är det viktigt 
att progressiva röster från vänster skickas till 
det europeiska parlamentet för att arbeta 
med vänstergruppen där.

2.  Vilken är den viktigaste frågan/frågorna 
under kommande mandatperiod?  

Det är en mycket svår fråga. Den faller till-
baka in i första frågan. EU behöver fokusera 
på vad som är i människornas bästa intresse, 
snarare är vad som är i marknadens och de 
stora bolagens bästa intresse. Det behövs en 
genomgripande förändring kring detta inom 
EU. En stor del av fientligheten som finns 
bland de växande högerextrema partierna 
har sin grund i en fientlighet mot EU, därför 
att EU inte har fokus på vad som gynnar 
människorna. Dessvärre är det de växande 
högerextrema rörelserna som har fångat upp 
detta missnöje. Vänstern har inte varit till-
räckligt bra på att fånga upp det missnöjet. 
Det ser olika ut i olika länder, men vänstern 
har inte varit tillräckligt bra på att stå upp 
för människorna, för demokratiska val 
människor gör eller sociala och ekonomiska 
riktlinjer som gynnar människorna.

Självklart är att hantera klimatför-
ändringen och migration på ett positivt och 
progressivt sätt två väldigt viktiga frågor. 
EU bör och kan ta ett bättre ansvar i dessa 
frågor. Återigen handlar det om politiska val 
som EU gjort.

3. Vilken/vilka fråga/frågor väljer ni att 
lyfta under valkampanjen?

Klimatet är självklart en stor fråga. Vi 1. 
har inte samma slags nivåer av rasism på 
Irland som i andra länder. Vi är emot 
rasism, men det är inte en stor valfråga 
för oss. 
Vår stora fråga är att hantera Brexit. Vi 2. 
kommer att få en yttre EU-gräns på den 

irländska ön. Det är en total katastrof, 
såväl socialt som ekonomiskt. Ur Sinn 
Feins perspektiv är självklart att ena 
Irland en viktig fråga. Då skulle vi inte 
behöva hantera en yttre brittisk EU-
gräns på den irländska ön. 
Generellt är ekonomiska frågor viktiga. 3. 
Bostadskrisen är inte direkt en fråga 
att adressera till EU, men på något sätt 
kan man det eftersom hemlösheten är 
ett stort problem på Irland. Människor 
har nämligen fått problem att betala 
sina bolån. Lånen har sålts vidare till 
andra banker som till en billig penning 
tar över egendomar. Människor sparkas 
hänsynslöst ut på gatan. Liknande 
modeller har använts i flera länder, 
exempelvis Spanien. Vi måste bekämpa 
att det här inte blir en modell som 
antas i Europa. 
Ytterligare en viktig ekonomisk fråga 4. 
som EU bättre bör hantera i lagar och 
regler är skatteflykt. Många företag 
sysslar med det. Den irländska reger-
ingen har varit usel på att ta in skatter 
från storföretag. Multinationella 
företag som Apple och Starbucks flyt-
tar sina vinster till Irland och får ingen 
beskattning på dem. 

4. Vilket resultat tror du att ert parti kom-
mer att få i valet? 

Vi har idag fyra ledamöter av Irlands totalt 
14 i EU-parlamentet. Vi hoppas kunna 
behålla dem.Vi tror det blir svårt att få 
fler platser. Men ett val är alltid ett val, det 
återstår att se vad som händer.

Brian Carty, Sinn Fein, Irland

Forts nästa sid
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1. Är högerpolitiken inbyggd i unionens 
grundkonstruktion och är det avgörande för 
om det är möjligt att reformera EU?

Ja, den är definitivt inbäddad i EU:s fördrag 
om frihandel. Syftet med EU är att skapa 
frihandel. Tolv nya frihandelsavtal kommer 
att tecknas bara under de närmast kom-
mande månaderna. Vad som också är inbäd-
dat i EU är den ekonomiska konkurrensen. 
Privatiseringar av exempelvis tågtrafiken i 
Frankrike har lett till högre priser och att 
tågstationer ute på landsbygden stängs. 
Ett annat exempel är att den Europeiska 
Centralbanken inte får styras politiskt. Man 
kan alltså inte använda Centralbanken för 

att styra den ekonomiska politiken i syfte 
att stoppa klimatförändringar. De här två 
exemplen visar att EU är konstruerad på en 
liberal politisk grund. Det går att reformera 
EU, men det är svårt eftersom det kräver att 
alla 28 medlemsstater är eniga. Under tiden 
kan vi agera och försöka göra saker även om 
det också innebär att inte respektera regler 
som driver oss i fel riktning.

2.  Vilken är den viktigaste frågan/frågorna 
under kommande mandatperiod?  

Jag skulle säga att tre frågor är viktigast. 1) 
Under kommande mandatperiod kom-
mer jordbruksavtalen att omförhandlas. 
Småjordbruk som respekterar miljö och 
klimat måste få stöd. 2) Klimatförändringen. 
De 12 nya frihandelsavtal som nu kommer 
skrivas inom de närmaste månaderna, vilken 
hänsyn tar de till klimathotet? Varför ska 
produkter från andra sidan jordklotet fraktas 
med den miljöpåverkan det har? Exempel-
vis mjölk från Nya Zeeland, varför ska den 
fraktas till Europa när mjölken finns här? 
De här frihandelsavtalen skapar också social 
dumpning. 3) Skatteflykt måste stoppas och 

adresseras i EU annars får vi alla betala priset 
för det.

3. Vilken/vilka fråga/frågor väljer ni att 
lyfta under valkampanjen?

Vår kampanj står på två ben. Det är två sidor 
av samma mynt. Det ena benet är klimat-
förändringar och det andra är social rättvisa 
och rättvisare skatt. Bakgrunden till detta 
är att vi inte kan tackla klimatförändring-
arna om vi inte tacklar ojämlikheter, de går 
hand i hand. Vi presenterar lösningar för att 
bekämpa ojämlikhet och klimatförändringar. 

4. Vilket resultat tror du att ert parti kom-
mer att få i valet?

Vi hoppas på så höga siffror som möjligt. 
Förhoppningsvis mer än 10 platser i EU-
parlamentet. Idag har vi bara en plats. Så om 
vi går från en plats till 10 så skulle det vara 
fantastiskt.

Charlotte Lilja Pittuco,  
Röda Rösters redaktion, reportage och bild.

Manon Aubry, La France Insoumise, 

Frankrike 

Ill: Klas Sandberg
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Krisen i Venezuela

I januari 2019 beslutade USA att 
bryta mot folkrätten genom erkänna 
Venezuelas självutropade interims-
president Juan Guaido.
EU, och därmed Sverige följde efter, 

närmast automatiskt. Därmed ”underkände” 
de båda den sittande presidenten Nicolás 
Maduro.

Enligt Erik Göthe från FIB-juristerna 
är det inget tvivel om saken. USA bryter 
mot FN stadgans artikel 2.4. 

Göthe talade under ett möte tillsam-
mans med Kajsa Ekis Ekman i ABF huset.

Venezuela befinner sig i en inre och 

yttre kris som marinerats fram under lång 
tid.

Från 1950-talet fram till sekelskif-
tet turades ett kristdemokratiskt och ett 
socialdemokratiskt parti om vid makten. 
De genomförde en del förströdda sociala 
reformen och nationaliserade oljeindustrin 
1975.

Ekonomin
År 1922 upptäckte man olja i Venezuela. År 
1944 stod landet för nästan tio procent av 
världsproduktionen. Resten producerades i 
USA som också var den största köparen av 

Venezuelas olja.
Den nuvarande regeringen har mis-

skött ekonomin förklarade Kajsa. Inte tu tal 
om saken.  I decennier har man vetat att Ve-
nezuela är i skriande behov av att diversifiera 
sin ekonomi, att börja leva på något mer än 
en enda produkt, olja, och en enda kund: 
USA. Vetat, men allt rann ut i sanden. 

Situationen var osund och riskabel 
långt innan USA inledde sanktioner. Sedan 
trettiotalet har Venezuela varit beroende av 
att importera livsmedel för sin försörjning.

Landet har en oljeindustri. Det är 
allt. Inte många kan få jobb där. Landets 

Ill: Klas Sandberg

Forts nästa sid



Röda Röster 

sid 8

Röda Röster 

sid 8

rika affärsmän är nästan alla engagerade 
i olika typer av importverksamhet. Inte i 
produktion. När oljepriset började sjunka 
på 90-talet var krisen ett faktum. Venezu-
ela började organisera om sin ekonomi i 
nyliberal riktning efter påtryckningar från 
världsbanken. 

Bland befolkningen var det INTE po-
pulärt. Många råkade i kläm. Hugo Chávez 
blev president vid sekelskiftet, proklamerade 
”den bolivarianska revolutionen”, började 
rulla tillbaka nyliberalismen och markera 
mot USA.

Enligt Kajsa så förvärrades läget i 
ekonomin av att presidenterna Chávez och 
Maduro överlämnat ledningen av företag åt 
måttligt kompetenta militärer som ett sätt 
att köpa arméns lojalitet.

Konflikt med USA
Ända sedan Chávez proklamerade sin boli-
varianska revolution har Venezuela befunnit 
sig på Washingtons hatlista. USA har stött 
kuppförsök, propaganda och undermineran-
de verksamhet mot Chávez. Efter hans död 
i cancer 2013 fortsatte vendettan mot hans 
efterträdare Nicolás Maduro.

Men om man säger att regeringen i 
Venezuela har misskött ekonomin, rättfär-
digar det USA:s kampanj mot regeringen i 
en suverän nation? En nation som dessutom 
inte utgör något hot mot Amerika. 

Väl att märka, både Chávez och 
Maduro erövrade makten i val som VAR 
korrekta och hederliga enligt utlänska ob-
servatörer. Rimligen borde det vara en fråga 
för venzoelanerna själva att avgöra vilken 
regering som skall styra deras land.

Oppositionen
Kajsa Ekis Ekman berättade att oppositio-
nen i Venezuela är splittrad. Det finns två 

huvudgrupper.
Den ena består av människor som är 

kritiska mot Maduro och den boliviarianska 
rörelsen men ändå samarbetade med honom 
och Movimiento Bolivariano Revolucionario 
200-partiet (MBR 200) för landet bästa.

Den andra är fanatisk och mycket be-
slutsam, utgörs av Venezuelas gamla elit och 
stöds av USA. Den vill vrida klockan tillbaka 
till tiden före Chavez, före MBR 200. De vill 
inte ha NÅGON kontakt med folk från den 
boliviarianska rörelsen. 

De lever i samma land… men ändå på 
helt olika planeter.

Helst bör hela epoken Chávez, Ma-
duro och MBR 200 försvinna från jordens 
yta enligt deras åsikt.

Massmedia
Kajsa noterar att svenska massmedia 

och ledarskribenter nästan enstämmigt gått 
på USA:s linje. Venezuelas statsledningen 
beskrivs allt som ofta som ”regimen”. Vid 
kuppförsöket 2002 mot Hugo Chávez 
2002 proklamerade Per T Ohlsson från 
Sydsvenskans ledarsida att kuppen skulle bli 
utmärkt för nu skulle en förträfflig ekonom 
utbildad i Belgien stå i spetsen.

Från Latinamerikanska samarbetsor-
ganisationer förklarades däremot frågan om 
vilken regering som skulle tillsättas borde 
avgöras av Venezuelas grundlag, inte av 
kuppförsök. 

Därefter kollapsade kuppförsöket.
Per T Ohlsson förklarade raskt att 

frågan blivit ointressant och att han inte ville 
diskutera den längre.

Klas Sandberg, Röda Rösters redaktion

För en enad front med Refor-
misterna!  

Liksom Totalrenovera Sverige-kampanjen vill 
Reformisterna avskaffa regelverket kring över-
skottsmålet och lånefinansiera stora investe-
ringar. I dagsläget står alltså denna S-förening 
för en mer progressiv ekonomisk politik än 
Vänsterpartiets ledning. Reformisterna är 
en given kamrat att kroka arm med för oss 
vänsterpartister som vill se en mer expansiv 
ekonomisk politik.

Även den fackliga tankesmedjan Ka-
talys har insett grejen; överskottsmålet måste 
bort, och lånefinansierade investeringar är 
nödvändiga för att uppnå full sysselsättning.

Statsskulden är idag osunt låg. Till och 
med EU:s. Pengar läggs på hög istället för 
att användas till produktiva investeringar. En 
ekonomisk politik i Totalrenovera Sveriges 
anda gör det möjligt att hålla efterfrågan 
uppe, oavsett hur konjunkturen ser ut. På så 
sätt tangerar vi också målet om full syssel-
sättning vilket bör vara grundläggande för en 
arbetarrörelse som vill göra skillnad för det 
stora flertalet. 

Reformisterna föreslår en statlig 
investeringsbank som ska fungera som ett 
statligt företag. Banken ska alltså låna upp 
pengar som sedan ska satsas i samhällsnyttiga 
investeringar såsom bostäder och grön teknik. 
Investeringsbanken ska tillföras ett eget kapi-
tal om 40 miljarder per år under ett decen-
nium. Då andra förslag väntas ge överskott 
på 10 miljarder genom så kallade dynamiska 
effekter blir underskottet 30 miljarder per 
år. Reformisterna menar att denna bank ger 
möjlighet till lånefinansiering utan att komma 
i konflikt med EU-reglerna.

Den linje som förts fram genom Total-
renovera Sverige-kampanjen har varit enklare 
och robustare. Tonvikten har lagts på vilka 
möjligheter som ges om det finanspolitiska 
ramverket skulle slopas snarare än att den 
föreslagna ekonomiska politiken skulle passa 
inom EU:s eller IMF:s ramar. 

Med dagens låga räntor är det nästan 
gratis för svenska staten att låna pengar. Att 
inte utnyttja denna möjlighet till framsynta 
investeringar med syfte att pressa ner arbets-
lösheten är ett historiskt misstag. 

Monika Roll, V Hässelby-Vällingby

Ill: Klas Sandberg
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Replik på ”Är medborgarlön 
lösningen?” RR nr 49

Marianne Berg Ekboms text är, så när som 
på meningen ”Medborgarlön leder till 
ytterligare individualisering och splitt-
ring”, enligt min mening” propaganda för 
basinkomst (BI) så jag har svårt att försvara 
saken bättre.

 Varför BI skulle leda till mer 
individualisering ser jag ingen teori om. BI 
leder ju där det provats till att folk jobbar 
mer, startar egna småföretag, får mer tid 
över till ideellt arbete. Blir med andra ord 
mer delaktiga i samhället än när de sitter 
hemma och blir psykiskt sjuka av oro för 
sin ekonomi. 6 timmars arbetsdag är ju en 
bit på väg men på sikt ska vi nog med hjälp 
av den tekniska utvecklingen kunna sänka 
tvångsarbetstiden betydligt mer än så om 
bara den politiska viljan finns. 

 Ett socialistiskt samhälle ser till ing-
en hamnar på obestånd och att alla får del 
av de framsteg som görs även när robotarna 
tar över allt mer av produktionen av varor 
och tjänster. Det är dags för nytänkande, vi 
måste lämna tanken på att arbete bara ska 
göda kapitalet och utföras av människor 
som betalar skatt. Allt som är till nytta för 
samhället skall räknas, även sådant som idag 
är obetalt. Samhällets totala produktion 
behöver delas mer rättvist och på andra 
grunder än idag där stora fördelar ges till 
de som haft turen att ha rika föräldrar och/
eller andra gynnsamma förutsättningar att 
hitta en bra position i samhället. 

Vi kan inte heller öka konsumtio-
nen i oändlighet, vi måste snarare dra ner 
på den. Tillväxtens tankevärld är obsolet. 
Delningsekonomi är framtiden. 

Att låta prekariatet ohejdat växa kan 
bara leda till katastrof i det långa loppet. 
Därför kan vi inte fortsätta på rovkapitalis-
mens väg.

 BI blir en väg ur detta då timvika-
rier och tillfällighetsarbetare (prekariatets 
kärna) får råd att säga nej till arbeten med 
skitlöner och skitvillkor.

J-Å Kristoferson, V Älvsjö-Hägersten

Förra mandatperioden satt Vänsterpartiet i 
majoritet i Stockholms stadshus AB tillsam-
mans med Miljöpartiet, Socialdemokraterna 
och Fi. Anledningen till att jag skriver Mil-
jöpartiet före Socialdemokraterna är för att 
det var Miljöpartiet som ”ägde” trafikroteln 
(och gör så fortfarande). Tyvärr var vi inte 
helt ense om vad som behövdes göras för 
att förbättra snöröjningen och det står klart 
även efter det här valet att snöröjningen 
inte tillhör de prioriterade frågorna hos 
Miljöpartiet.
 
Vi hade många ideologiska diskussioner 
kring vad som borde göras. Vi i Vänster-
partiet ville att vi skulle börja med att lägga 
ut ansvaret för snöröjningen på stadsdels-
nämnderna igen. För även om allt inte var 
problemfritt då heller så var det betydligt 
bättre än vad staden lyckats prestera under 
de senaste åren. Problemet var och är att de 
”maskinparker” som fanns i stadsdelarna 
för att klara snöröjningen har sålts och 
några nya pengar för nyinvesteringar var 
inte aktuellt vare sig från Mp eller S:s sida. 
Mp har hela tiden varit mer intresserade 
av att lägga pengar på nya intressantare 
projekt och att utveckla Stockholm till en 
av världens bästa cykelstäder. Inte oss emot, 
men inte på bekostnad av en fungerande 

snöröjning. För oss i Vänsterpartiet har det 
varit jobbigt, för att inte säga pinsamt, att vi 
inte kunnat erbjuda något så basalt som en 
ordentlig snöröjning så att folk ska kunna ta 
sig ut under vinterhalvåret utan att riskera 
liv och lem.
 
Ett annat problem är den märkliga uppdel-
ningen mellan vad som är Stadens ansvar 
och vad som är region Stockholms ansvar. 
Busshållplatserna tillhör regionen eftersom 
det är regionens bussar som ska stanna där. 
Att det finns skyltar där man varnar för 
snöras och istappar är husägarnas ansvar. 
Det är upp till dem att se till att ingen som 
går på trottoaren utanför deras hus träffas av 
fallande snömassor och istappar. Och med 
bristande upphandlingskrav eller där det är 
upp till de upphandlade företagen att tolka 
uppdraget så är det inte säkert att staden får 
det vi beställt.
 
Så det Vänsterpartiet ville och fortfarande 
vill är att se till att stadsdelsnämnderna ska 
återta uppdraget för snöröjningen så att 
Stockholmarna ska kunna gå ut även om det 
kommer snö och det bildas is på gatorna.

 
Sara Stenudd

F.d ordinarie ledamot (V) i trafiknämnden

Replik på ”Varför fungerar inte 
snöröjningen ”RR nr 48

Ill: Klas Sandberg
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Min partiförening Liljeholmen – Hägersten 
är kritisk till ett ärende i SBN och Exploate-
ringsnämnden. Det gäller Tellus Towers vid 
Telefonplan, ett byggprojekt i miljardklassen 
med SSM som byggherre. Bostadsutveck-
lingsbolaget saknar den erfarenhet och 
ekonomi som krävs för detta mastodont-
bygge på ca 1200 bostäder fördelade på tre 
skyskrapor- en på 17 våningar (70 m) en 
på 58 våningar (230 m) en på 78 våningar 
(290 m). SSM har figurerat i flera inte alltför 
positiva sammanhang: läs SvD:s näringsbi-
laga 5/3 ”Masstämning mot SSM – köpare 
känner sig lurade”, vilket bara är ett exempel 
i mängden.  

Vi har i vårt yttrande krävt en 
ordentlig bantning av detta byggprojekt. 
SDF Hägersten – Liljeholmen går på samma 
linje och skriver i sitt yttrande bland annat 
”Förvaltningen ställer sig också undrande 
till den mycket höga exploateringsgrad 

som föreslås. Andelen friyta per invånare 
kommer att bli låg. Vi saknar en jämställd-
hetsanalys, en barnkonsekvensanalys och 
en vindstudie. Plats behöver avsättas till 22 
förskole-avdelningar.” 

SDN Hägersten – Liljeholmen 
skriver ”Att SL nu ställer sig kritiska till 
samverkan gällande detta påverkar därmed 
också projektet i sin helhet.”   

Trots allt detta har Vänsterpartiets le-
damöter i Stadsbyggnadsnämnden, Exploa-
teringsnämnden och stadshuset gett grönt 
ljus för fortsatt projektering. Exploaterings-
kontoret skriver i sitt yttrande ” Den stora 
byggrätten som Tellus Towers utgör har 
stor betydelse för projektets ekonomi. Om 
tornen sänks eller tas bort måste projektet 
omarbetas då det nya torget över tunnelba-
nan och tunnelbanekvarterets omvandling 
inte ryms inom projektekonomin”.  

 Region Stockholm (fd Stockholms 

läns landsting) vill inte bidra med några 
pengar till projektet.  

Jag har i några inlägg i vänsterdebatt 
tagit upp det här byggprojektet eftersom 
det är alltför tyst om var vänsterpartiet står 
i den här frågan. Men även i vänsterdebatt 
råder tystnad. Hur tänkte våra ledamöter i 
Stadsbyggnadsnämnden och 

Exploateringsnämnden? Eller ska 
tystnad fortfarande råda i stadshuset?   

Centerpartiet i Stockholms stad vill 
ha ett program för skyskrapor. Är det dit vi 
är på väg eller vill vi att ”stadens och landska-
pets grundläggande karaktärsdrag beaktas 
vid bevarande, förnyelse och nyskapande”? 
(ur stadens byggnadsordning). Ska vi bara 
lägga oss platt för att bostadsutvecklaren 
SSM och Telefonplan ska få en plats på den 
så kallade ”kartan”?  

Bengt Sundell V Liljeholmen - Hägersten

Stoppa Tellus Towers

Ill:
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Fjäsk för flyget
Som bekant ska transportsektorn minska 
utsläpp av klimatgaser med 70 procent till 
2030. Men flyget slipper detta! Arlanda 
tillåts växa så flygplatsen kan ta emot 40 mil-
joner passagerare mot dagens 25 miljoner. 
I vårbudgeten satsas 57 miljoner kronor på 
lokala flygplatser men snåla 50 miljoner på 
nattåg till Europa. Visst flygskatten blir kvar. 
Men enligt uppgift slipper regeringsplanet 
den. Vilken moralisk vurpa, om uppgiften 
stämmer. Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, 
vill att nästan alla bilar är elbilar år 2030, 
för då kan befintligt ekobränsle gå till flyget. 
Offra dig och ställ upp och köp en dyr elbil 
så att andra kan fortsätta flyga till Thailand 
på semester, blir slutsatsen.

 
Mål för klimatet
Både FN:s klimatpanel och Naturvårds-
verkets klimatplan (mars 2019) uttrycker 
mellan raderna att under 1,5 graders höjning 
av jordens medeltemperatur är det som gäl-
ler. Reduktionen av växthusgaserna behöver 
ligga mellan 5-10 procent per år säger exper-
ter. Vår klimatlag anger nettonoll utsläpp år 
2045. Slow-motion!

 
Klantig klimatlag
Lagens uttryck ”nettonoll” är både trixigt 
och skadligt. Detta innebär att vi stan-

nar vid 85 procents minskning av utsläp-
pen. Resterande 15 procent ska fixas med 
åtgärder bland annat i andra länder, har det 
sagts. Således finns 15 procent för industrin, 
jordbruket med flera att kriga om. Alltför 
många satsar nog på att inrymmas inom 
detta utrymme. Detta lockar till att dröja 
med åtgärder och minskar motivationen för 
snabba insatser.

 
Mest munväder
Vi ligger i täten, säger klimatministern 
Isabella Lövin. Om jag lägger samman utri-
kesflygets utsläpp på cirka 2 procent och 2-6 
procent koldioxid från 2018:s skogsbränder 
bedömer jag att våra utsläpp för 2018 ökar 
med 4 till 8 procent. Är Stockholm än värre? 
Ligger Sverige i täten bland de som släpper 
ut mest?

Organisationen Svenskt Näringsliv 
säger att privata sektorn går före.  Industrin 
samt el och värme ökade sina utsläpp av 
klimatgaser år 2018. Även transportsektorn 
(främst lastbilar) höjde sina. Är detta att 
gå före? Se till att få fart på utsläppsminsk-
ningarna, skriver internationella energirådet 
(IEA). En bra uppmaning!

Lars Sterneby, V Enskede

Intervju med Johanna Mathi-
asson, V Skärholmen

Sedan årsmötet i januari, axlar hon ordfö-
randeskapet i Skärholmens partiförening 
efter Raphael Silnicki. 

Efter några år i partiet så tycker 
hon det är fantastiskt att bli vald till dess 
ordförande, hon är oerhört stolt över det.  
Styrelsen delar på bördan och på det roliga. 
Johanna tycker det är roligt att bli vald i just 
denna förening.

Den största frågan i Skärholmen är 
OMBILDNINGARNA av allmännyttan, 
att det helt enkelt inte ska förekomma. Just 
nu är det diskussionerna i Skärholmen 
Sätra 

 och 
som är ytterst aktuella.

Johanna berättar att man arbetar 
mycket tillsammans med icke partipolitiska 
föreningar till exempel;  127 Tillhör oss. 
Vidare samarbetar man med olika nätverk, 
deltar i 1:a maj, ordnar teman på Röd 
lördag. V Skärholmen har  mycket aktivism 
och valkampanjer runt EU-palamentsvalet. 
Aktivismen i föreningen med flygbladsut-
delningen är mycket viktig menar Johanna. 

Föreningen har också ordnat studie-
träffar om strejkrätten och arbetsrätten.

Vänsterpartiet Skärholmen har växt 
mycket sedan valet , så mycket att Johanna 
inte har riktigt koll på antalet, men hon vill 
att alla ska känna sig hemma i föreningen. 

Johanna Mathiasson intervjuades av  
Ellinor Hultman, Röda Rösters redaktion

Kortisar om klimatet
Ill: Klas Sandberg
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Månadens citat

”Klimatomställningen måste synas i den 
ekonomiska politiken.” 

Ulla Andersson, DN Debatt, 2019-03-29.

”En reform från Vänsterpartiet. Sommar-
lovsbidraget gör skillnad! Ökade möjlighe-
ter till aktiviteter under sommaren minskar 
ungdomsbrottsligheten.” 

Vänsterpartiet, Instagram, 2019-03-26.

”74,9! Så stor andel av Sveriges samlade 
förmögenhet ägs av de tio procent rikaste.” 

Vänsterpartiet, Instagram, 2019-03-25.

”I dagens Östra Småland blir jag kallad ” 
svåruthärdlig” pga att jag driver att rika ska 
betala mer i skatt och ifrågasätter avskaf-
fande av värnskatten. PRO ifrågasätts för 
de vill ha gratis buss för äldre. Tvi vale vad 
hemska vi är vi som vill ha jämlikhet och 
rättvisa.”

Ulla Andersson, Facebook, 2019-04-03

”I vinstfrågan svajar Socialdemokraterna 
som en vindflöjel. - - - Vänsterpartiets 
kompass fortsätter att peka åt samma håll - 
vinstprofitörena i välfärden måste bort.”

Karin Rågsjö, GP, 2019-03-23.

”Alla ska ha råd att låta barnen gå i kultur-
skolan.” 

Vänsterpartiet, Instagram, 2019-04-14
 

Ill: Andre  Bozack 

Ill: Klas Sandberg
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Sitter vid köksbordet med en ritande sex-
åring framför mig och en spelande tioåring 
i vardagsrummet. Trygghet, ljus,  småprat, 
vardagsgnabb. 

Tänker på Sätra.
Smärtan, sorgen, skräcken efter 

morden. 
Tänker att de som mördades var unga, 

alldeles för unga för att dö. Respektlösheten 
i hur de dödades, avsaknaden av mänskligt 
värde. 

Sorgen efteråt. 
Jag tänker att en gång i tiden satt de 

vid ett köksbord och ritade, spelade med 
en kompis i vardagsrummet. Trygghet, ljus, 
småprat, vardagsgnabb.

Jag kan inte, vill inte, föreställa mig 
hur det kan kännas att förlora sitt barn. 

Förlora det som skulle komma. 
Bara minnas det som varit.
Jag kan inte och jag vill inte. 
En förälders största skräck oavsett 

klass. Oavsett bostadsområde. Oavsett 
inkomst, härkomst eller favoritfärg.

Vi måste förstå att vi är lika inför 
skräcken. 

Vi är lika i människovärde. 
Lika i rätten att leva och utvecklas för 

att sedan dö gamla, omhändertagna. 
Trygga. 
Vi kan inte med rak rygg acceptera 

mindre. 
Vi är mer än våra skuggor. 
No pasaran! 

Pija Johanson, V Liljeholmen-Hägersten

Vi är mer än våra skuggor
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Fira 1 maj med Vänsterpartiet Stor-

stockholm! Vänsterpartiet, Ung Vänster 

och VSF i Stockholm arrangerar varje år 

Sveriges största 1 maj-firande, i år är inget 

undantag. Vi samlas under parollen ”För 

oss alla, inte bara eliten”, vi vill att du ska 

vara med! 

Tillsammans står vi upp för arbetsrätten, 

strejkrätten och klimatet. Vi säger nej till 

ombildningarna av våra bostäder, och EU:s 

inhumana flyktingpolitik.  

TIDER FÖR DAGEN 

09.30 Minnesstund vid statyn La Mano.  

12.00 Samling på Medborgarplatsen. 

13.00 Avmarsch för stora demonstrations-

tåget . 

13.30 Firandet startar på Kungsträdgården.

Det blir tal och musik på scen på Medbor-

garplatsen och Kungsträdgården. Det finns 

foodtrucks, barnhörna och många organi-

sationer att prata politik med. Välkommen 

att delta du också! ”För oss alla, inte bara 

eliten”.

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.  Lennart Kjörling 0708-927034 

leonardo@leonardo.st

RÖD LÖRDAG MED EU-KANDIDATEN 

ANA SÜSSNER RUBIN Den 26 maj är 

det val till Europaparlamentet! Hela maj 

månad kommer vi att kampanja så att så 

många som möjligt utnyttjar sin demokra-

tiska rätt att gå och rösta! 

Men vi är många som undrar hur EU 

funkar. Därför kommer Ana Süssner Rubin 

från Malmö , kandidat på Vänsterpartiets 

EU lista och besöker oss lördagen den 4e 

maj!  

Kom och ta en kopp kaffe med oss och ställ 

dina frågor eller berätta vad som är dina 

krav på EU. 

Datum: 4 maj 

Tid: kl 13.30-15.00 

Plats: Husby 

Arrangör: V Kista

Vänsterns valskola: Årsta. Det är nu 

det gäller! Varmt välkommen till vänsterns 

valskola på Årsta Folkets Hus! Här får både 

medlemmar och den som är intresserad 

av vänstern kunskap och argument om hur 

vi tar kampen för ett solidariskt, feminis-

tiskt och socialistiskt Europa - en verklig 

motkraft mot de nyliberala och rasistiska 

krafterna.Ett perfekt första steg för dig som 

vill bli mer engagerad i vänstern men inte 

riktigt vet hur. Vi lever i en allvarlig tid, men 

det finns också mycket hopp. Tillsammans 

med andra vänsterpartier i Europa står 

vi i Vänsterpartiet för en väg framåt av 

samarbete för social rättvisa och en kraftfull 

miljö- och klimatpolitik. Du kommer också 

få tillfälle att höra mer om hur du kan bidra 

till en starkare vänster genom att exem-

pelvis affischera, stå i valstuga eller andra 

aktiviteter som kan vara av intresse.  

Varmt välkommen!  

Mer om Vänsterpartiets politik inför EU-

valet hittar du här: https://www.vansterpar-

tiet.se/euval2019/ 

Datum: 4 maj 

Tid: kl 14-16 

Plats: Årsta folkets hus 

Arrangör: Vänsterpartiet Årsta

Vänsterns valskola: Södermalm Nu kör 

vi! Varmt välkommen till vänsterns valskola 

på Havregatan 4! Här får du som är med-

lem eller intresserad av vänstern kunskap 

och argument om hur vi tar kampen för ett 

solidariskt, feministiskt och socialistiskt Eu-

ropa - en verklig motkraft mot de nyliberala 

och rasistiska krafterna. Ett perfekt första 

steg för dig som vill bli mer engagerad i 

vänstern men inte riktigt vet hur.Under 

kvällen kommer du också få tillfälle att höra 

mer om hur du kan bidra till en starkare 

vänster genom att exempelvis affischera, 

stå i valstuga eller andra aktiviteter som 

kan vara av intresse. Varmt välkommen! 

Vill du läsa på redan nu? Här hittar du mer 

om Vänsterpartiets politik inför EU-valet: 

https://www.vansterpartiet.se/euval2019/

Datum: 7 maj

Tid: kl 18-20

Plats: Havregatan 4

Arrangör: V Vita Bergen och V Västra 

Södermalm

Tiggeriförbud strider mot de mänsk-

liga rättigheterna Haninge står på tur 

att få upp tiggeriförbudet på den politiska 

dagordningen, bland annat genom motio-

ner från SD och Moderaterna. Kom och 

lyssna till Amnesty Internationals Johanna 

Westeson! 

Johanna Westeson är jurist och sakkunnig i 

diskrimineringsfrågor på Amnesty Interna-

tional, hon har även hand om frågor som 

rör övervakning.  

DATUM: 7 maj. 

TID: Kl. 18-20. 

PLATS: Haninge kulturhus.

Rättvis omställning av EU Europa står 

inför ökande sociala klyftor och klimatkris. 

Den kommande mandatperioden för EU-

parlamentet innebär fem avgörande år för 

vilken väg EU kommer att gå. Hur ser en 

rättvis omställning av EU ut? Erbjuder de 

svenska facken en väg som leder till rättvis 

omställning i tid för att nå klimatmålen? 

Kvällens talare: 

Deniz Butros, Partistyrelseledamot Vän-

sterpartiet och kandidat till EU-parlamentet.

Ulf Jarnefjord, Regionalt skyddsombud 

Transport-arbetareförbundet Göteborg. 

Moderator: Lina Hjorth Warlenius, Jurist 

och ledamot i Vänsterpartiet Storstock-

holms Miljö- och klimatutskott.  

DATUM:  7 maj. 

TID: Kl. 18.30-20.30. 

PLATS: Per Albin-rummet, ABF-huset, 

Sveavägen 41.

Invigning ringkampanj EU-val 2019! 

Jonas Sjöstedt, partiledare och Malin Björk, 

EU-parlamentariker, kommer till Kafé Marx 

och drar igång ringkampanjen för EU-valet! 

Välkomna på rivig invigning, det är bara att 

dyka upp när det passar. 

Onsdag 8 maj: 

16.00 Nachos, alkoholfria mojitos och 

rundpingis! 

16.30 Rundpingis-turneringen startar. 

17.00 Introduktion ringkampanj. 

19.00 LIVE! Jonas Sjöstedt och Malin Björk 

om EU-valet.  

DATUM: 8 maj.
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TID: Kl. 16-21.

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.

Ringkampanj EU-valet 2019 Välkommen 

till Vänsterpartiets Storstockholms ringkam-

panj för EU-valet 2019! Vi kommer ringa till 

potentiella väljare och förklara varför det är 

en bra idé att rösta på oss i valet den 26 maj. 

Du behöver inte kunna hela Vänsterpartiets 

politik för att ringa, vi ringer korta samtal och 

till personer som enligt statistik är troliga väl-

jare. På plats finns samtalsmanus, telefoner, 

plattor och alltid en ansvarig person som 

hjälper till.  

DATUM: Alla dagar 9-26 maj. 

TID: Kl. 14-20. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.

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 

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 medlemsen-

gagemang och opinionsbildning, både ideellt 

och som anställd, i ungdomsorganisationer, 

fackförbund, kulturföreningar och Hyres-

gästföreningen. Hon har stor kunskap om 

engagemangets drivkrafter och är en skicklig 

processledare. Sofia är medlem i Vänster-

partiet Västra Södermalm.

Ill: Klas Sandberg


