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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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Vi står på Odenplan och delar ut 
valbroschyrer, den röda flaggan på 
plats med den stora valaffischen 

lutad mot lådcykeln - vår valstuga. Men ingen 
kan egentligen gissa att det faktiskt gäller EU-
valet, för vad står det på valaffischen?  

Om man går riktigt nära ser man att 
det står, längst ner på valaffischen ’Rösta på 
Vänsterpartiet i EU-valet den 26 maj’. Där-
emellan bild på ett gäng ’vanliga’ människor 
med Jonas Sjöstedt i förgrunden - inklusive 
personen med det erkänt problematiska 
AFA-trycket på tröjan, vilket vi (som valar-
betare) får hantera bäst vi kan i mötet med 
medborgarna.

Själva broschyren vi delar ut till 
förbipasserande har porträtt av JS på ena 
sidan, Malin Björk på den andra. På ena sidan 
samma budskap som på affischen, Förtvivla/
Förändra, ett rött V på andra sidan. Och 
längst ner i mycket liten stil, ’Ett EU för alla, 
inte bara för de rika/ Rösta på Vänsterpartiet 

26 maj’. Om man vecklar upp broschyren står 
det förvisso om jämlikhet och feminism - och 
en uppmaning att rösta i EU-valet. Betydel-
sen av en kraftfull vänsterpolitik för att rädda 
klimatet nämns knappast - trots att det är ett 
av våra två bärande teman i EU-valet.

För oss som står och delar ut dessa bro-
schyrer och pratar med människor om V’s syn 
på EU, och uppmuntrar människor att rösta 
i detta för planeten och samhället livsviktiga 
val, så har det känts närmast genant över ett 
så intetsägande, lamt budskap som Förtvivla/
Förändra. Vad ska förändras? Var har de bä-
rande teman om klimatet och mot högerex-
tremism tagit vägen? Och varför nästan dölja 
att det handlar om EU-valet?

Den stora affischen skulle behöva en 
väl synlig överrubrik att det gäller EU-valet. 
Varför inte skriva: Vänsterpartiet i EU-valet, 
Rösta på V i EU-valet, För en stark vänster i 
EU-parlamentet. Istället för det menlösa ’för-
tvivla/förändra’ skriva, ’Tillsammans räddar 

vi klimatet, skapar rättvisa och sätter stopp 
för de nationalistiska högerkrafterna!’

Och vad gäller broschyren borde tex-
ten inuti innehålla konkret information, ex-
empel på frågor som V driver som är skarpare 
och angelägnare i sin formulering. Som det 
nu är känns det som om man inte tror att folk 
kan tänka kritiskt och ser de bara på utsidan 
blir de inte särskilt tydligt påminda om att 
det snart är EU-val och att det är viktigt att 
delta, rösta.

Vi vet inte vem som är ansvarig för 
valmaterialet. Men för oss är det uppenbart 
att V måste arbeta med sin kommunikation 
för att vi ska nå ut med vår politik. Det finns 
så många konkreta aspekter – såväl kritiska 
som konstruktiva förslag – som i dagens 
klimat känns självklart riktiga och det måste 
vi framhålla. Så tala klarspråk!  

 Catharina Gabrielsson, V Birka-Vasa
Karin Norman, V Birka-Vasa

Vad är 
budskapet?

Bild: Viktor Gustafsson
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Under distriktsårskonferen-
sen behandlades en allmän 
motion från Vänsterpartiet 
Kista med ett så pass spän-

nande innehåll att den via flera starka plä-
deringar och votering godkändes av mötet. 
Göran Kärrman från föreningen förtydligar 
vad de vill med sin motion. 

Här är motionen i sin helhet.

A20 För en planmässig utbyggnad av 
partiets infrastruktur

”Vänsterpartiet har vuxit kraftigt i vår 
region, medlemsmässigt och bland väljarna. 
Det ställer nya krav på att organisera den 
dagliga närvaron. Det betyder att vi måste 
genomföra en planmässig utbyggnad av 
främst våra offentliga lokaler, dels för vår 
egen mötesverksamhet, men också för att ge 
möjlighet för andra föreningar och grup-
per som vi gillar, en möjlighet till billiga 
möteslokaler. Det handlar inte om att hyra 
en källarskrubb i sista huset mot skogen, utan 
en affärslokal eller liknande, någorlunda 
centralt. Förutom hyran för lokalen måste 

distriktet ha en person på minst 50% som 
”föreståndare”.

I första vändan tillsätts en arbetsgrupp 
för att se över vilken/vilka platser är möjliga. 
Dels utifrån en politisk bedömning, områden 
med starka föreningar, dels vilka lokaler finns 
och är möjliga att hyra. Nästa steg är att 
göra en bedömning i vilken form vi skall göra 
detta:

Som Vänsterpartiet kort och gott
Starta en kulturförening el liknande 
Som ett bolag
Det finns för och nackdelar med alla 

tre. Möjligheten att få stöd, inte minst via 
arbetsförmedlingen ( för t ex caféverksamhet, 
second hand-försäljning etc) är särskilt viktig 
att titta på.

Kan vi gå in i och stötta upp en redan 
existerande verksamhet?

Vi yrkar:
att tillsätta en arbetsgrupp som får i 

uppgift att gå igenom förutsättningarna för 
att starta upp en (eller flera) offentliga lokaler 
enligt ovan. Målsättningen bör vara att göra 
ett första försök andra halvan av 2019.

Vänsterpartiet Kista”

Och här är distriktstyrelsens  svar på A20.

”I motionen föreslås ”att tillsätta en ar-
betsgrupp som får i uppgift att gå igenom 
förutsättningarna för att starta upp en (eller 
flera) offentliga lokaler. Målsättningen bör 
vara att göra ett första försök andra halvan av 
2019.”

Distriktsstyrelsen har en ambition att 
Vänsterpartiet och partiföreningarna skall 
vara synliga på olika sätt lokalt både i våra 
starka områden och där vi ser att vi borde ha 
ett mycket större antal som vill arbeta med och 
rösta vårt parti. Likaså att partiföreningarna 
har tillgång till en lokal för att träffas i; an-
tingen hyra en egen lokal eller att få tillgång 
till en lokal i samarbete med andra organi-
sationer tex Hyresgästföreningen eller Folkets 
Hus. Ju mer centralt beläget i området desto 
bättre. Vid samarbete med andra organi-
sationer kan det kanske i områden finnas 
möjlighet att utveckla olika andra gemensam-
ma verksamheter i anknytande lokaler.

Distriktsstyrelsen anser att det under 
den kommande perioden är viktigare att 
alla lokala partiföreningar skapar en sam-
lingspunkt för medlemmar och även andra 
intresserade för våra möten och aktiviteter än 
att skapa ett fåtal centrala mötespunkter för 
Vänsterpartiet i distriktet.

Distriktstyrelsen föreslår årskonferen-
sen

att avslå motion A20”

Göran Kärrman ger en bakgrund och 
visionen till motionen.

När motionen talar om en ”planmässig 
utbyggnad av partiets infrastruktur” menar 
vi helt enkelt att etablera lokala ”particen-
trum”, liknande Kungsgatan 84, men först 
och främst med lokal anknytning. Offentli-
ga lokaler, som är öppna och tillgängliga och 
bemannade ”på heltid”,  eller i alla fall från t 
ex 13.00 - 20.00, men helst ”alltid”.

En lokal som utgör navet, inte bara 
för den lokala vänsterpartiföreningen utan 
också för rörelser och föreningar som vi gil-

För en planmässig utbyggnad 
av partiets infrastruktur

Forts nästa sid

Ill: Klas Sandberg
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lar, men som inte nödvändigtvis är vänster-
partistiska. Vi som bor utanför tullarna, och 
kanske även ni innanför, har märkt att det 
ofta är svårt eller nära nog omöjligt att få 
folk utanför partiet, att ta sig till möten på 
exempelvis Kafé Marx. 

Formen för hur den här sortens of-
fentlig lokal ska organiseras måste diskute-
ras noga. Det får å ena sidan inte vara något 
tvivel om att det är Vänsterpartiet som står 
bakom, men inte heller ses som en rent ”in-
tern” angelägenhet. Kanske kan vi kalla det 
”Kulturföreningen Röda Nejlikan” eller var-
för inte Aktiebolaget ”Kafé Marx”. Formen 
bestäms också till stor del av hur man tänker 
sig finansieringen. Distriktet bör garantera 
en grundfinansiering vad gäller lokalhyra 
och minst en halvtidsanställning. Därefter 
handlar det om att se vilka möjligheter det 
finns att till exempel få personal via arbets-
förmedlingen, eller olika typer av projekt. 
Må det vara stöd för den lokala somaliska 
kvinnoföreningen eller Rädda Barnens läx-
hjälp. Kanske second hand-försäljning? 

I Kistaföreningen är vi några som 
diskuterat möjligheten att sätta upp en 
slags ”fack-klubb” för folk som befinner sig 
utanför det ”normala” arbetslivet; i osäkra 
anställningar, med obefintliga avtal, etc.  I 
den offentliga lokalen skulle vi exempel-
vis kunna ha facklig rådgivning en gång i 
veckan, hjälpa till med kontakter till fack-
förbund, och på sikt kanske kunna hjälpa 
till med att organisera fackliga aktioner. I 
vår kampanj mot utförsäljning av allmän-
nyttan skulle en lokal snabbt kunna bli ett 

”motståndscenter” dit folk kan komma 
och få svar på alla de frågor som försök till 
ombildningar ställer. Många i våra områden 
behöver hjälp med ganska elementära saker, 
som att ringa en myndighetsperson, skriva 
ett brev på svenska eller bara råd om var 
man vänder sig i en specifik situation. Det 
är ofta sådana ”små” saker som upprättar 
ett grundmurat förtroende mellan i det här 
fallet Vänsterpartiet och befolkningen. Vi 
visar att vi tar även ”små” problem på allvar 
och inte bara målar upp luftiga bilder av ett 
framtida paradis.

Frågan är då var en sådan här lokal 
passar bäst att ha. Eftersom vi talar om en 
lokal som skall vara lättillgänglig behöver vi 
förmodligen en affärslokal eller liknande i 
eller nära ett lokalt centrum.Gärna vid eller i 
närheten av en kollektivtrafikknut. Givetvis 
skall den ligga i något av våra prioriterade 
områden. En viktig förutsättning är att det 
måste finns en aktiv lokal partiförening, 
men mycket styrs naturligtvis av vad vi kan 
hitta för lokal. Om det i området redan 
finns ett lokalt ”aktivitetshus” så kanske 
det är där man skall försöka integrera sig 
eller helt enkelt avstå från att bygga upp en 
”konkurrent” på just det stället.

En sådan här satsning måste vara 
genomtänkt och ses som ett experiment i 
lite större skala. Vi måste också garantera 
en viss uthållighet. Slår det väl ut kan vi på 
allvar etablera partiet ”organiskt” där vi har 
vår viktigaste väljarbas.

Charlotte Lilja Pittuco, Röda Rösters 
redaktion

Socialdemokraterna sämst 
för funktionshindrade

Jag har läst och sett på tv hur många 
funktionshindrade har fått det svårare att 
få LSS och Assistanstimmar.
Jag blir bara så ledsen när Socialdemokra-
terna med hjälp av Försäkringskassan har 
gjort det svårt för funktionshindrade att 
leva ett jämförbart bra liv. Pengar ska inte 
avgöra rätten att få leva ett bra liv.

För mig var det enkelt att veta hur jag 
skulle rösta i höstas.

Föreningen Funktionsrätt Sverige hade 
kollat hur alla politiska partier står för 
dom funktionshindrade. Socialdemokra-
terna kom längst bak i undersökningen.
Liberalerna, Vänsterpartiet och Kristde-
mokraterna var dom bästa partierna.

Peter Sundberg, V Årsta

Ill: Klas Sandberg

Motion A 20 finns att läsa på 
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Berätta lite om dig själv
Jag är socionom och numera senior 

efter mer än 40 år som socialarbetare på 
fotfolksnivå, de sista åren arbetade jag heltid 
fackligt på Socialförvaltningen i Stockholms 
stad. Har bott i Aspudden sedan 1970-talet 
och haft kommunalpolitiska uppdrag för 
Vänsterpartiet sedan 1980-talet. Är sedan 
ett par år ledamot i stadsdelsnämnden 
Hägersten-Liljeholmen och har tidigare 
varit ordförande i stadsdelsnämnden.

Vilka frågor är viktiga att driva i din 
stadsdel?

Äldreomsorgen i stadsdelen är mitt 
största bekymmer. Otillgängliga bostäder 
och mycket restriktiva bedömningar när 
det gäller ansökningar om äldreboende. 
Kvarboendeprincipen drivs in absur-
dum. Barngrupperna i förskolorna är för 
stora och uteytorna för små, beror på dålig 
planering när nya bostadsområden byggs. 
Förtätningen i området har gått för långt, 

Liljeholmen är överexploaterat. Jag skulle  
vilja ha ett betydligt närmare samarbete 
med Vänsterpartiet i stadshuset. Det är vi i 
stadsdelsnämnderna och lokalföreningarna 
som har lokalkännedomen och vi behöver 
bättre lyssnas på.

Har Vänsterpartiet Liljeholmen-Hägersten 
fått många nya medlemmar? Hur har det i 
så fall påverkat styrelsens arbete?

Vår förening har fått väldigt många 
nya medlemmar både i samband med valet 
och efter valet. Nu gäller det att de skall 
känna sig välkomna i föreningen och att fler 
skall kunna och vilja vara aktiva i arbetet och 
att vi hittar nya former för både arbetet och 
informationen. Det mesta sker via sociala 
media numera. Och så måste vi ha roligt 
ibland och kunna trivas med varandra. Jag 
tycker nog att vi är bra på gång. I valrörel-
sen hösten 2018 var det ”hundra blommor 
som blommade”. Promenadkonserter med 
Blåsorkestern och After Work vid gågatan 

i Aspudden och familjeeventet i Lugnets 
Parklek var riktiga höjdare!

Hur har ni jobbat i EU-valet?
Det kändes surt att vi hamnade i 

opposition i riksdag, region (f.d. landsting) 
och Stockholms stad, trots att vi gjorde det 
bästa valet på många år, men kom ihåg -  det 
var inte vi som gjorde dåligt ifrån oss. Det 
var s och mp som förlorade valet och mp 
svek dessutom genom att byta sida i både 
region Stockholm och Stockholms stad.

Det har varit rätt segt i valrörelsen 
inför EU-valet. Men opinionssiffrorna ser ju 
bra ut i alla fall. Så det verkar som om vi blir 
dubbelt så många i EU-parlamentet.

Johan Norlin, Redaktör Röda Röster

Intervju med Ann-Marie Strömberg, 
ordförande för Vänsterpartiet Liljeholmen-
Hägersten

Bild: Karin Neuhaus



Röda Röster 

sid 8

Regionfullmäktige Stockholm 
7 maj 2019

Jonas Lindberg

- Det måste utkrävas politiskt ansvar. Därför 

yrkade vi på att regionfullmäktige inte ska 

ge regionstyrelsen ansvarsfrihet. Jonas 

interpellerade om dödsfallen på grund av 

bristen på vårdplatser. 

Jonas är Vänsterpartiets sjukvårdspoli-

tiska talesperson i Region Stockholm

Vi måste 
utkräva ansvar

Slutreplik på ”Är medborgar-
lön lösningen?” RR nr 49

Vänsterpartiet måste bli tydlig 
i frågan om medborgarlön. Detta i perspek-
tivet arbetslivets förändring, den enskildes 
rätt till en ekonomisk grundtrygghet och 
hur vi bygger ett samhälle för alla.

J-Å Kristoferson, V Älvsjö-Hä-
gersten ser inte hur medborgarlön, eller 
basinkomst, kan leda till individualisering 
och splittring. J-Å menar att ”Ett socia-
listiskt samhälle ser till ingen 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 kapita-
let och utföras av människor som betalar 
skatt.”

Fokus är hur jobben och vinsterna 
av produktivitetsökningen ska organiseras 
och fördelas. Det skriver Martin Klepke i 
Arbetet den 15 januari 2016. Medborgar-
lön kan pressa ned ingångslönerna och där-
med även övriga löner, främst i arbetaryr-
ken. Vi får en marginaliserad grupp dömd 
till låg inkomst genom sin medborgarlön, 
och dessutom fler arbetande fattiga. Att 
skapa jobb till alla och samtidigt försvara 
rimliga löner är ett bättre alternativ, menar 
Martin Klepke. 

Vi ska arbeta mer säger regering, hö-
gre sysselsättning och högre skatteinkom-
ster ska finansiera välfärd och pensioner. 
Jag menar att medborgarlön splittrar och 
individualiserar. Rättigheter och samhäl-
lets skyldigheter ersätts med en månatlig 
summa pengar. Lågproduktiva arbeten 
lönepressas medan de högkvalificerade är 
till för ett fåtal. 

Vänsterpartiet ska fortsätta 
att driva 6-timmars arbetsdag,  förbättrad 
a-kassa och bra socialförsäkringssystem 
som skapar möjlighet för alla att förena 
arbete, familj och engagemang för det ge-
mensamma. Så bygger vi ett gott samhälle 
för alla!

Marianne Berg Ekbom, V Birka Vasa
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Irene Svenonius,  

i sin egenskap av finansregionråd (M) 

den högste ansvarige i region Stock-

holm. I debatten om Nya Karolinska 

hävdade hon att ALLA politiska partier 

är medansvariga för debacklet. Därmed, 

underförstått, bör ingen kritisera.

Talla Alkurdi

 oppositionsregionråd (S) i Stockholm. Vill 

återta vårdguiden 1177 i egen regi.

Anna Starbrink

 hälso- och sjukvårdsråd (L) i regions 

Stockholm. Lovprisade visionen bakom 

Nya Karolinska sjukhuset.

Fakta

Den 1 januari 2019 blev Stockholms 

läns landsting Region Stockholm med 

ansvar för hälso- och sjukvård, kol-

lektivtrafik, regionplanering och kultur. I 

och med regionbildningen får den även 

ett utökat ansvar för regional tillväxt och 

utveckling. Region Stockholm har en 

budget på 100 miljarder.

Huvudnumret var årsredovis-
ningen, revisionsberättelsen 
och frågan om ansvarsfri-
het för den moderatledda 

landstingsstyrelsen 2018. En delrapport om 
turerna runt upphandlingen av Nya Ka-
rolinska presenterades. En massa interpel-
lationer och motioner avhandlades också. 
Det är tydligt att varken moderaterna eller 
några andra inblandad vill reda ut och kasta 
ljus över hela det dyra NKS-projektet som 
kommer att bli, och redan är, en ekonomisk 
kvarnsten för sjukvården i Regionen. Det är 
illavarslande att den borgerliga majoriteten 
inte vill lära av sina fel och misslyckanden. 
Risken är därför stor för ett upprepande.

Vänsterpartiet ville inte ge landstingsstyrel-
sen ansvarsfrihet för 2018. Vi blev nedrös-
tade, de gav sig själva ansvarsfrihet. S och 
SD lade ned sina röster.

Konsultsvenskan flödar ur de styrande när 
de svarar på interpellationer, drar sina be-
slutsärenden eller besvarar motioner. Efter 
12 timmars sammanträde surrar floskel-
fraserna omkring i huvudet som instängda 

flugor. Först ett snabbt och kort medhåll 
med V´s eller S´s fråga/förslag: - ”Ja det 
saknas sängplatser” tillstår dom. - ”Ja vi har 
svårt att behålla sjuksköterskor, läkare och 
vårdbiträden”, håller dom också med om.

- ”Ja det blev lite dyrt och konstigt 
med NKS men det är vi ju alla skyldiga till,” 
säger finansregionrådet med ett försök till 
oskyldigt leende.

-”Ja det stämmer att kostnaderna för 
vårdvalen blir mycket dyrare än planerat”.

– ”Ja akutsjukhusen går med stora 
underskott”, men…

Men ... ; och det är nu språket blir blom-
migt, ideologiskt och långrandigt. Det 
märks att Boston Consulting Group har 
satt sina verbala potatisar i den redan ma-
nagementtunga vokabulära rabatten en hos 
våra styrande borgare.

”Politiker skall inte lägga sig i. Kunder 
och utförare. Skaparkraft, innovationer, 
medicinska/kirurgiska framsteg gör att 
det inte kommer behövas så många sängar 
i framtiden. Vi ska bevaka och följa upp 
frågan. Hela Sverige skall vara stolta över 

Karolinska som kommer generera forskning 
och utveckling i världsklass. Klaga inte, de 
som jobbar där blir ledsna. Nej vi tänker 
inte ändra upphandlingsvillkoren för in-
hyrd personal. Politiker skall inte detaljreg-
lera. Det kommer nog nya sängplatser när 
vi privatiserar geriatrin. Vi skall inte reglera 
spelreklam i tunnelbanan, hur skulle det se 
ut om vi lade oss i? Vi behöver reklampeng-
arna” osv…

Borgarna vill låta marknaden styra sjukvår-
den. Det kommer att bli väldigt dyrt och 
strider mot sjukvårdslagen som säger att 
resurserna skall användas efter patienternas 
behov. Inte privata bolags behov.

Intressant och klargörande, om än väl långt, 
möte. Vänsterpartiet är aktiva i sin opposi-
tion. Regionen har en årlig budget på 100 
miljarder. (100 000 miljoner). Här finns 
mycket politik att göra.

Rolf Brattström ersättare i Regionfullmäk-
tige Stockholm (V) 

Klas Sandberg illustration
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Jag anser att Vänsterpar-
tiet totalt nonchalerat frågan 
om framtiden för detta badhus. 
Jag är mycket besviken. Här har 

V agerat som en svans till S, tyvärr.
 

Gruppstyrelsen:

”Vi bedömde förra mandatperioden att vi 
inte kunde lägga de summorna för att rädda 
Liljeholmsbadet då staden hade stora behov 
av upprustning av simhallar, idrottshallar 
för barn m. m. runt om i hela staden-inte 
minst i förorten. Så vi gick istället med på 
att låta någon annan aktör ta över, restaurera 
och driva badet.”

 
Den springande punkten är att 
Liljeholmsbadet inte är vilket plåtskjul som 
helst, som kan rivas och därmed försvinna.

Förutom att det var ett ytterst väl-
fungerande badhus så är det också en kultur-
byggnad. Det är grönklassat av Stadsmuseet. 
Det blev snudd på förklarat som byggnads-
minne av länsstyrelsen.

Att renovera ett kulturhus ska na-
turligtvis inte belasta idrottsbudgeten. Däri 

ligger feltänket. Det måste komma pengar 
från kulturvården.

 
Fastighetsförvaltningen höftade 
en kostnad på ca 100 miljoner för renove-
ring. Inga offerter togs in. Styrelsen för Lil-
jeholmsbadets vänner tog själva in en offert 
från företaget Pampas Marina. De kom med 
budet 50 miljoner, alltså halva priset.

Till saken hör att invändigt var badet 
i fint skick, bara skrovet tarvade renovering. 
Personalutrymmena renoverades just innan 
badet bommade igen. Varför kan man fråga 
sig? Utredningen från förvaltningen som 
nämndens beslut baserar sig på, ville påskina 
att badet också invändigt var i dåligt skick.

Skulle jag själv ha suttit i fastighets-
nämnden och varit oinsatt i frågan, så skulle 
jag också ha röstat för avyttring. Men nu 
sitter jag inne med en helt annan kunskap.

 
Styrelsen för Liljeholmsbadets vänner 
lämnade in ett flertal skrivelser till fastig-
hetsnämnden. I dessa skrivelser påpekade vi 
de felaktigheter som fanns i tjänstemännens 
utredning. Vi fick ingen respons på våra 
skrivelser, varken från förvaltningen eller 

från politikerna i nämnden. Valeskog (S) var 
då ordförande i fastighetsnämnden.

Två representanter från styrelsen, 
jag och en annan vänsterpartist, bad om ett 
möte med vår ledning i stadshuset. Mötet 
blev av, men var helt fruktlöst. Ledningen 
och vår ledamot i fastighetsnämnden hade 
ingenting att säga. De litade helt på utred-
ningen och följde Valeskog i hälarna. Jag 
undrar någon av dem läst skrivelserna från 
Liljeholmsbadets vänner?

 
Staden har sett till att Stureba-
det och Centralbadet har räddats (tyvärr 
privat). Nu har staden chans att rädda ett 
arbetarklassens badhus!

Och vad är 100 miljoner i stadens 
kassa? Det rinner ut miljoner,  miljarder 
överallt. Här handlar det om politisk vilja!

Men självklart ska det inte belasta 
idrottens budget. Men solklart är det, att 
äldre och funktionshindrade har blivit 
berövade träningsmöjligheter när detta bad 
stängdes. Hur kan man motivera det?

 
 Marion Sundqvist, V Birka Vasa

Bild: Marion Sundqvist

Rädda Liljeholmsbadet
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Givetvis finns det inget försök 
att tysta någon debatt 
kring hur vår stad ska se ut 
framöver, vare sig internt 

inom partiet eller i offentligheten. Den 
politik som vi stått bakom i Stadsbyggnads-
nämnden tror och hoppas jag är en tydligt 
vänsterpartistisk politik som även vänster-
partister som bor i området kan ställa sig 
bakom. Vi har varit ute och diskuterat den 
med partiföreningen och i lokalmedia, och 
vi kan givetvis göra det även framöver.

I korta drag så säger vi nej till att 
bygga skyskrapor på 58 resp. 78 våningar 
eftersom vi anser att det inte stämmer med 
vare sig riksintressen, de lokala miljöerna 
eller stadens egna översiktsplaner. Att bygga 
extremt höga hus är mycket kostsamt, och 
kräver även särskilda anordningar som 
fördyrar projektet ännu mer. Resultatet är 
i slutändan väldigt dyra bostäder som bara 
ett ytterst fåtal kommer att ha råd med. 
Tornen påverkar även miljön i området 
där de byggs. Såväl bostäder som gårdar i 
närmiljön kommer att skuggas av tornen, 
under hela året och under stora delar av 
dygnet.

Vi är dock för själva grundidén att 
bygga i området genom överdäckningar. 
Telefonplan har ett mycket gynnsamt 
kollektivtrafiknära läge och är ett viktigt 
område i söderort för att utveckla med 
bostäder, arbetsplatser och en förbättrad 
stadsmiljö. Alla överdäckningar som då 
skulle behöva göras i såväl Telefonplan, 

somAxelsberg och Örnsberg är av godo 
för stadsmiljön och genererar mer byggbar 
mark intill överdäckningarna. Det arbetet 
bör dock inte villkoras av att bygga två 
skyskrapor för att det ska bli av. Vi föreslår 
att de höga sky skraporna sänks kraftigt 
och i nivå med det ursprungliga förslaget 
om 10 alt 20 våningar, att övriga föreslagna 
byggnader höjs med en våning, och att 
byggnaden med 17 våningar sänks. Vi vill 
även att förskolan utgår ur planen och att 
man finner en annan mer lämplig plats för 
den, närmare naturen och så att en fullgod 
förskolegård kan etableras.

Vi sitter inte längre i majoritet och 
det innebär att det allt som oftast inte är 
våra förslag till beslut som blir verklighet. 
Med det sagt så fortsätter vi driva den poli-
tik vi tror på och det är mycket uppskattat 
från vår sida att ha ett nära samarbete med 
stadsdelsförvaltningarna och partiförening-
arna för att veta vad ni anser om kommande 
projekt i ert närområde. Så fortsätt komma 
med synpunkter. Endast då kan vi komma 
framåt.

Men med allt detta sagt är det viktigt 
att komma ihåg att vi inte har något allmänt 
förbud mot höga hus eller en förtätning av 
stadsdelarna. Det kommer krävas en förtät-
ning i alla stadsdelar för att vi ska nå fram 
till visionen om ett tillgängligt, klimatsmart 
och hållbart Stockholm för alla.

Sara Stenudd, gruppledare i stadsbygg-
nadsnämnden för Vänsterpartiet Stock-

holms stad

Replik på ”Stoppa Tellus 
Towers” RR nr 50

Ill: Klas Sandberg
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Vad säger migranterna själva -  när de får 
komma till tals?

Vad säger de som bor i de så kallade ”utan-
förskapsområdena”? En världsunik studie 
(Migrant World Values Survey (MWVS))  
gjord av Institutet för Framtidsstudier har 
för första gången enbart intervjuat migran-
ter  (6 516 st) i 54 svenska kommuner 2018, 
däribland Stockholm. DN hade 13 april en 
artikel om denna studie med rubriken ” Så 
ändras värderingar hos invandrare i Sverige 
”. Studien gav fler förvånade svar. 

Majoriteten som kommit till Sve-
rige känner sig trygga där de bor och vill bo 
kvar. Att männen trivs bäst är nog en över-
raskning för många. Varför skulle inte de 
som bor i så kallade ”utanförskapsområden”  
kunna trivas i sitt bostadsområde? Är det 
vi infödda svenskar som bestämmer om de 
trivs, om de är trygga eller bor trångbodda?

Studien gäller utomeuropeis-
ka migranter, varav merparten kom till 
Sverige mellan 2007 – 2018. Kvinnor har 
rätt till arbete i mycket högre utsträckning 
än i ursprungsländerna, men både män och 

kvinnor har alltid arbetat på något sätt. 
Även när det gäller synen på kvinnans rät-
tigheter, barnuppfostran, individens val och 
rätten att göra sin röst hörd är skillnaden 
stor jämfört med de tidigare hemländerna. 

Verkligheten är inte svart eller vit 
alla gånger. Institutet för Framtidsstudier 
som gjort studien säger att ”Den bild av 
förorten som vi ser i media handlar om 
utanförskap, parallella samhällen, om skjut-
ningar i förorterna till Stockholm. Det vi ser 
är en annan bild, vi ser en bild av trygghet”.  
 
Jag har hämtat allt material från en sam-
manfattning på några sidor. Rapporten är 
ännu inte färdig, men när den kommer så 
ta gärna del av den. Vad säger migranterna 
själva – när de får komma till tals? Det kan 
vara något att fundera över som parti och 
som enskild vänsterpartist.

Bengt Sundell V Liljeholmen - Hägersten

Fakta

Känner du dig hemma i Sverige? 

Ja mycket=57%. Ja lite=32%.

Utifrån ålder: ja mycket-<-25 år=53%. 

55+=69%.

Utifrån kön: Ja mycket-Män=62%. Ja 

lite=Män=30%.

Utifrån kön: Ja mycket-Kvinna=57%. Ja 

lite=Kvinna=37%.

2      Jag känner samhörighet med Sve-

rige – och/eller ursprungsland. Skala 1 till 

10 (högst)

Syrien=7,3. Afghanistan=7,3. Eritrea=7,3. 

Irak=7,8. Somalia=7,8. Iran=7,9. Tur-

kiet=7,3. Övriga=6,8. Genomsnitt=7,3.

3.  Kan du bestämma själv över ditt liv? 

Skala 1 (kan inte bestämma alls), 10 

(bestämmer själv).

Syrien=7,7. Afghanistan=7,2.  

Eritrea=8,4. Irak=7,8. Somalia=8,2. 

Iran=7,8. Turkiet=8,1. Övriga=7,6. Ge-

nomsnitt=7,7.

4.   Är du tillfredsställd med ditt liv ? 

Skala 1(inte alls), 10 (helt tillfredsställd)

Syrien=6,3. Afghanistan=6,3. Eritrea=7,6. 

Irak=6,9. Somalia=8,7. Iran=7,2. Tur-

kiet=6,5. Övriga=6,9. Genomsnitt=6,7.

Ill: Klas Sandberg
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Månadens citat
Månadens branschförening: Indu-
strivänstern. 

1. VAD HAR NI GJORT DEN SENASTE 
TIDEN?

Industrivänstern har drivit motioner för 
att försvara arbets- och strejkrätten till 
IF Metall Randstads årsmöte och Metall 
Stockholms repskap. Medlemmar driver 
opinion för strejkrätten inom Livs, i strid 
med förbundsledningens linje. Har deltagit 
i olika strejkrättsbudkavlar, bland annat i 
form av tvärfackliga insändare i pressen.

Den 11 mars besökte Industrivän-
stern Hamns avdelning 1 i Stockholm vid 
Värtahamnen. Vi gav en gratulationsblom-
ma eftersom de vunnit kollektivavtal och 
talade med styrelsen om möjliga framtida 
samarbeten.

Den 16 mars höll Industrivänstern. 
öppet diskussionsmöte på Kafé Marx på te-
mat: ”Hvad vilja Industrivänstern? Försvara 
strejk- och arbetsrätten! Fasta, visstidare, 
inhyrda – håll ihop! Facklig medlemsdemo-
krati – ta fighten!”.

Den 28 mars skickade I.V. en delega-
tion för att tala med ordföranden i Pappers 
avdelning 111, Thomas Nilsson, om möjlig-
heterna att sprida föreningen till Dalarnas 
och Gävles pappersbruk.

Den 1 maj gick Industrivänstern 
i demonstrationstågen med banderollen 
”Försvara strejkrätten! Återta medlemsde-
mokratin!” och deltog även Strike Backs 
protest utanför LO-borgen i frågan.

2. NÄMN EN VIKTIG FRÅGA FÖR IN-
DUSTRIARBETARE SOM DU TYCKER 
PARTIET BORDE DRIVA MED STÖR-
RE KRAFT!

Vårt grundningsblad säger: ”Vi vill ha en 
hållbar industri, som tillverkar vad män-
niskan behöver och utnyttjar hela Sveriges 
naturresurser så att man kan försörja sig 

även i glesbygden.” 
Föreningen Reformisterna (S) ropar 

på ”statligt driven klimatomställning och 
grön industriell tillväxt”. Bensinupproret 
lyfter frågan att försvara levnadsstandarden 
för låginkomsttagare och boende i glesbyg-
den som är bilberoende. ”Låt hela Sverige 
leva”, säger de. 

Lokalt anser jag t ex att partiet be-
höver involvera livsmedelarbetarna i frågan 
om flytten av Stockholms Slakthusområde. 
Dessa är sociala frågor där det finns demo-
kratiskt underskott. 

Sakinnehållet bör vara i fokus. Vi bör 
ta upp frågor arbetare bryr sig om, oavsett 
vad de röstar på. Vi måste prata med andra 
krafter och ta fram en mer realistisk närings- 
och skattepolitik. Vi behöver vinna det folk-
liga missnöjet mot överheten och även bryta 
storstadsfixeringen!

Ulla Anderssons klimatlinje är ett 
positivt steg, där omställningen finansieras 
med högre skatt för rika kapitalägare och 
sänkt skatt för arbetare, glesbygdsbor och 
pensionärer.

3. VAD ÄR DIN VISION FÖR INDU-
STRIVÄNSTERN PÅ FEM ÅRS SIKT?

Hoppas vi blir en kraft att räkna med 
som har stark förankring i industrifacken. 
Hoppas vi finns bland elever på praktiska 
gymnasieprogram. Sprids till södra och 
mellan-Sveriges pappersbruk och gruvor i 
Norrbotten. Hoppas fackliga vill samarbeta 
med oss, oavsett vilket parti de röstar på. Att 
vi för de inhyrdas talan. 

Hoppas V blir ett löntagarparti, och 
vi en viktig komponent. Att vi tillsammans 
står i spetsen för massprotester på gatan 
och fackliga oppositionsrörelser. Att bidra 
till att V:s nästa partiprogram (2020) blir 
genuint arbetar-socialistiskt och realistiskt 
samhällsomvälvande i grunden.

Daniel Nordström intervjuades av  
Erik Andersson, Röda Rösters redaktion

Intervju med 
Daniel Nordström 
Industrivänstern 

”Nu ikväll då jag scrollat igenom flödet 
anser jag att även skolorna borde köpa in 
dessa klitoris i plast.”, 

Sören Juvas, (S) 36:e namn på EU-listan, 
2019-05-15.

”Schyssta arbetsvillkor och sociala rättighe-
ter skall värderas minst lika högt som den 
fria rörligheten för tjänster och kapital.”, 

Nina Broman Costa, Nr 4 på EU-listan, 
www.vansterpartiet.se/kontakta/nina-bro-

man-costa/, 2019-05-13.

”Nej @federley vi ska inte ha några Aus-
tralienska (fång)läger för flyktingar. Vi ska 
respektera Genèvekonventionen. Det löftet 
måste @Centerpartiet ge om ni menar 
allvar att stå upp mot rasisterna.”, 

Malin Björk, Twitter, 2019-05-09.

”När bankerna krisade visade EU stor hand-
lingskraft och satsade miljard på miljard. 
Nu är det dags att visa samma handlings-
kraft för att rädda klimatet.”

 Jonas Sjöstedt, Twitter, 2019-05-10.

”Sara Skyttedal säger att C ”gick i säng” 
med Socialdemokraterna och Fredrick 
Federley säger att KD gett ”sängkammar-
nyckeln” till SD. Förtjänar vi inte mer än 
politiker som tvångsmässigt uttrycker sig 
med sängreferenser? Jag tycker det.”, 

Frida Svensson, @fridsve, Twitter, 2019-
05-09.
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Nachos för nya Välkommen till Nachos 

för nya medlemmar. Nachos, politik och 

argument! 

DATUM: 4 juni. 

TID: Kl. 18-20. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.

Tillsammans gör vi skillnad För dig som 

vill fördjupa dig lite mer finns heldagskur-

sen Tillsammans gör vi skillnad under hös-

ten. Här får du en mer detaljerad bild av 

Vänsterpartiets politik och ideologi och om 

hur du kan vara aktiv. Vi bjuder på frukost 

och lunch. Välkomna! 

DATUM: 8 juni. 

TID: Frukostfika från kl. 9.30, kurs 10-

16.30. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84. 

ANMÄLAN: anmalan.storstockholm@

vansterpartiet.se.

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 mins-

kar 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 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


