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Röda Röster nr 52

Röda Röster är en periodisk debattskrift 
som ges ut av Vänsterpartiet i Stockholm 
stad. Den publiceras enbart digitalt och 
distribueras via e - post. Signerade artiklar 
om såväl lokala som nationella och inter-
nationella frågor publiceras. Artikelförfat-
tarna ansvarar helt för innehållet i texterna. 
Redaktionen ansvarar för att de texter som 
publiceras följer Vänsterpartiets grundläg-
gande värderingar och hålls i en saklig och 
kamratlig ton.

Röda Röster distribueras via e-post den sista 
arbetsdagen varje månad. Kontakta distrikts-
expeditionen storstockholm@vansterpar-
tiet.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, 
Martin 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 31 juli. Deadline 
är 15 juli.

Redaktionen vill uppmana fler kvin-
nor att delta i debatten. I nr 52 är 1  kvinna 
och 5  män skribenter.
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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 SandbergFoto: Elvin Johansson
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En instruktion till EU-valet 
2019 för dig som förstagångs-
väljare eller erfaren äldre men 
som egentligen inte har en 

aning om vafan EU är.
Enligt Ungdomsbarometern från 

2018 har ungas intresse för politik ökat se-
dan 80-talet dock är partipolitik ett förlegat 
format för denna unga generation. Här gäl-
ler istället sakfrågor. I och med maj månad 
drar kallt väder återigen in samtidigt som vi 
vecka för vecka kryper närmare det frostiga/
kyliga EU-valet. Eftersom etablerade medier 
har svårt att nå ut till den unga publiken 
tappar vi många på vägen och kanske är de 
18 år fyllda förstagångsväljarna inte med-
vetna om sitt livs första val. När den stora 
dagen anländer rasar himlen ner över oss 
och där går du med röstkortet i högsta hugg 
medans ilskna vindar och piskande regn 
förpestar din dag. Men varför röstar du?

Så, dags att ge en förenklad förkla-
ring av hur EU är uppbyggt och hur din röst 
fungerar. Detta, inte enbart riktat till den 
unga utan såväl till den erfarne äldre, för 
inte ens du vet hur det fungerar va? Dåså, 
i valet röstar du på ett svenskt parti precis 
som i riksdagsvalet, men genom att ge din 
röst till något av dessa parti stödjer du så 
även en hel partigrupp i EU parlamentet. 
EU parlamentet är uppdelat i nio block. I 
den första, längst åt vänster, finner vi det 
svenska Vänsterpartiet i gott sällskap med 
andra vänsterpartier från hela Europa, ett 
steg åt höger finner vi Miljöpartiet ihop 
med andra gröna röster från hela EU och 
ännu ett snäpp mot högerkanten hittar vi 
Sossarna tillsammans med Feministiskt 
initiativ med andra socialister, näst i följden 

kommer Centerpartiet i gott sällskap med 
Liberalerna och så har vi Moderaterna med 
Kristdemokraterna i nästa block, till sist når 
vi Sverigedemokraterna som i svenska riks-
dagen utgör vår mest Eu-fientliga och kon-
servativaste spets men i Europaparlamentet 
når udden längre ut med öarna EFDD (fri-
het och direktdemokrati i Europa) och ENF 
(Nationernas och friheternas Europa), här 
samlas högerextrema, konservativa partier 
som vill förringa EU inifrån. 

Hur kommer det sig nu då att man 
pratar om 2019 års EU-val som ett ödesval? 
Jo, det ryktas om att de högerextrema på 
kanten alltså frihetens, nationernas och 
hata-EU-grupperna vill slå sig samman med 
Sverigedemokraternas block och därmed 
skapa en enad front i syfte att förhindra 
andra partiers inflytande. Dock finns tankar 
om ett motspel, nämligen att mittenpartier-
na ända från Sossarnas block till Modera-
ternas och Kristdemokraternas block slår 
sig ihop för att bilda en massiv, enad om 
än grötig klump för att bjuda motstånd till 
högerextremisterna. Detta betyder alltså att 
det inte skulle göra någon större skillnad 
om du gav din röst till exempelvis Sossarna 
eller kanske Kristdemokraterna. Men för 
att förtydliga. Detta är enbart en teori, en 
tes, lite som opinionsundersökningarna för 
det svenska riksdagsvalet 2018 visade att 
SD skulle inta plats som andra största parti, 
men den konservativt och nationalistiskt 
våta drömmen krossades ju nog så effektivt. 
Men nu, till den stora frågan: Hur kommer 
detta sluta?

Niki Werning, V Västra Södermalm

Ödesvalet: hur funkar det? Slutreplik på ”Stoppa Tellus 
Towers” RR nr 51

Sara Stenudd gruppledare i SBN skriver att 
”vi inte har något allmänt förbud mot höga 
hus”. Vad jag vet har ingen föreslagit förbud 
mot höga hus på ca 8–10 våningar, men väl 
på skyskrapor på 58 resp. 78 våningar är en 
viss skillnad. SSM (Holding Group AB) 
byggherre och sk. bostadsutvecklare för 
Tellus Towers marknadsför sig bland annat 
enligt följande ”Projekt Tellus Towers med 
ett innovativt boende,//.. en unik kundupp-
levelse. Vi bygger funktionssmarta bostäder 
till bolagets målgrupp - morgondagens 
urbaniter”. 

Vi ska veta att SSM har problem med 
sin ekonomi och marknadsföring på andra 
håll. Vi måste ha lite verklighet också, vi ska 
inte medverka och bidra och marknadsföra 
drömmar.  Blomsterspråket får mäklare och 
bostadsutvecklare sköta. Vi ska inte delta i 
det spelet. Här kommer lite reflektioner:

Ska det ta 2–3 år att komma fram till •	
innehållet i repliken? Jag behöver inte 
räkna upp alla remissinstanser som helt 
eller delvis är emot detta projekt. Om 
man har läst ärendet.
Enligt The Economist (SvD) är ca 70 •	
procent av ytan i en skyskrapa använd-
bar boyta.
Hammarby Sjöstad har 10 gånger så •	
stor markyta per boende jämfört med 
detta projekt.
T-baneresenärerna på Telefonplan •	
ökar med 50 procent till ca 34 000 ett 
vanligt vardagsdygn.

Men jag uppskattar att våra representanter i 
SBN har svarat, och man behöver inte sätta 
avtryck på kartan till varje pris som förtro-
endevald, byggherre eller arkitekt.

Bengt Sundell V Liljeholmen-Hägersten

Ill: Klas Sandberg
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Skogen, en räddningsplanka
Många hoppas att skogen kan räddar 
klimatet. Träden ska bli bränsle till bilen 
och flyget, material till klimatsmart byg-
gande, textilfibrer med mera. Samtidigt ska 
skogen vara ombonat hem för älg och hare. 
Men räcker skogen? Möjligen om vi snabbt 
och kraftigt ökar nyplanteringen. Till detta 
behöver vi mer mark. Men finns den? Om 
vi slutar med biffdjur frigör vi mängder med 
betesmark, som nu producerar kraftfoder till 
blivande oxfiléer.
 
Kris också i atmosfären
Nu ökar växthusgaserna i atmosfären med 
över 3 ppm (miljondelar) per år. För 10–12 
år sedan var takten knappt 2 ppm och kon-
centrationen låg på runt 390 ppm. I år har 
mätstationen på Hawaii noterat 415.  Siffan 
pendlar något under året beroende på årstid. 
Tyvärr är nog snart måttet från Hawaii den 
enda uppriktiga statistiken. Hos oss lämnas 
ansenlig mängd utsläpp utanför.
 
Plan för klimatet
Naturvårdsverket presenterade i marsredovis-
ningen ”Underlag till regeringens klimatpo-
litiska handlingsplan”. Verket skriver bland 
annat:
- En global omställning från koldioxidinten-
siv till koldioxidneutral utveckling kräver 
genomgripande förändringar av våra samhäl-

len som ska ske under en, historiskt sett, 
kort tidsperiod. Min kommentar: Observera 
orden ”kräver genomgripande förändringar”. 
Lite ekonomiskt stöd här och någon skatt 
där i pågående riktning stämmer dåligt med 
dessa ord. Omställning är ordet!
- … men befintlig styrning är otillräcklig och 
behöver skärpas och kompletteras. Min kom-
mentar: Ord och inga visor. Är detta möjligt 
för dagens politiker? Troligen behöver klima-
tet få bli en frizon i riksdagen.
- … skärper betydelsen av att hålla ökningen 
av den globala medeltemperaturen under 1,5 
grader. … Med nuvarande utsläppsutveckling 
kommer det sammanlagda globala utsläpps-
utrymmet av koldioxid för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 grader att vara 
förbrukat till år 2030. Min kommentar: 
Även om målet under 1,5 grader kan vara 
kört har vi en skyldighet att försöka.

Lars Sterneby, Enskede

Tre tankar om klimatet

Foto: Klas Sandberg

Stockholm: Bilfri stad 2022

Bensin- och dieselbilar måste ändå fasas 
ut inom tio tjugo år. Samtidigt läste jag att 
koleldningen i Värtaverket ska fasas ut till 
2022. Sänk månadskostnaden för SL-kortet 
till 100:-. Inför en rejäl skrotningspremie 
på bilar. Tillåt bara elbilar i innerstaden + 
gratis parkering. Bara el-taxis också med 
enhetspriser och elcyklar och scooters till 
låns.

Bygg 4 - 6 stora stöldskyddade parkerings-
platser runt innerstaden!

Ja och hur ska detta finansieras då? Genom 
markförsäljning. Sälj Statsgården, Söder 
Mälarstrand, Oljehamnen, Sveavägen, 
Hornsgatan...osv. Och bygg bostäder!

Vi vet att detta är framtiden, så var-
för inte skynda på det hela lite grann!?!

Anders Joost, V Vita bergen

Ill: Klas Sandberg

Ill: Klas Sandberg
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Berätta lite om dig själv 

Jag är arkitekt och har sysslat med stadspla-
nering under hela mitt yrkesverksamma liv. 
Efter examen på KTH jobbade jag några 
få år med projektering av byggnader men 
mitt stora intresse var stadsbyggnad och 
samhällsplanering. Jag började min kom-
munala bana 1988 och var planarkitekt, 
stadsarkitekt och samhällsbyggnadschef i 
flera mindre kommuner inom Stockholms- 
och Södermanlands län. De senaste åren 
har jag arbetat som konsult inom planering 
och har fått en fantastisk inblick i många 
kommuners planeringsarbete, över hela 
Sverige. Jag kommer från Argentina, har 
varit politisk aktiv sedan jag var 18 år, blev 
tvungen att lämna mitt land 1980, mitt 
under en militärdiktatur som med stöd av 
storfinanser och kyrkan såg till att krossa 
allt motstånd och kidnappade 30 000 
ungdomar och vuxna samt 500 nyfödda. 
Det var inte svårt för mig att välja politisk 
tillhörighet i Sverige, Vänsterpartiet var det 
självklara. För tre år sedan flyttade vi till 
Stockholm och då blev jag aktiv inom Vän-
sterpartiet i vår nya stadsdel. Jag har bott 

i Ronneby, Husby, Märsta och Nyköping 
tidigare. Sedan mars i år är jag pensionär. 
Jag har suttit i styrelsen för vår V-förening 
sen 2018 och är sedan senaste årsmöte 
ordförande. Från januari i år blev jag ersät-
tare i stadsdelsnämnden och nämndeman. 
Jag ingår i internfeministiska utskottet och 
Röda Rösters redaktion, V-Stockholms 
interna debattorgan. 

Vilka frågor är viktiga att driva i din 
stadsdel? 

Boendefrågan är lättast att visuali-
sera på Kungsholmen. Många unga bor i 
andrahandshyror med korta och dyra kon-
trakt. Det byggs en hel del på Kungshol-
men och det fortsätter att förtätas, ibland 
med stora uppoffringar av natur- och kul-
turvärdena, men det mesta är bostadsrätter. 

Äldreomsorgen fungerar enligt 
ekonomiska bedömningar men biståndsbe-
dömningar kan fortfarande kännas snäva, 
trots att nya riktlinjer har börjat tillämpas. 
Det finns en uppsjö av utförare och man 
kan undra vad är det för vits med det. Sta-
bilitet är viktigt, särskilt för äldre.

När det gäller boende för personer 
med funktionsvariationer behöver vi fler 
platser och de senaste åren har den dyra 
trenden att köpa eller hyra in sig i nybyggen 
gjort att både ekonomin och omsorgen i sig 
drabbas. Pengarna som investeras i bostäder 

borde vara mindre är det som investeras i 
att behålla kvalificerad personal och vidare-
utbilda vid behov. 

Det finns gott om förskolor utan 
egen gård vilket gör att de minsta barnen 
missar möjligheter till utevistelse. Men 
insyn i planeringslagstiftningen vågar jag 
påstå att det finns belägg för att det kom-
mer att påverka folkhälsan på längre sikt. 

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

Vår förening har fått väldigt många 
nya medlemmar både strax innan och efter 
valet. Vårt arbete som styrelse måste vara 
kontinuerlig och vi ska ta direkta kontakter 
med alla nya medlemmar, välkomna dem 
och ta reda på i vilket mått de vill engagera 
sig. Nu har vi genom tekniken mycket stora 
möjligheter att få fler att delta aktivt. 

Vi påbörjade detta arbetsintensiva 
fasen redan i april. Vi har haft ett väl-
komstevenemang och kommer att ha fler. 
Samtidigt tänker vi ägna hösten till både 
roliga och nyttiga möten där ideologi och 
programsamtalen kan komma att ta mycket 
plats. Det tror jag är viktigt för att de nya 
medlemmarna ska lära känna sitt parti och 
sin förening och därmed ta steget till större 
engagemang. 

Hur har ni jobbat i EU-valet? 

Vi i styrelsen arbetade mycket arbete med 
EU-valet. Däremot har medlemmarna inte 
varit så motiverade, känner vi. Vi har ändå 
kunnat räkna med en kärntrupp som alltid 
ställer upp och det är vi mycket nöjda med.

Kungsholmen hade väldigt bra 
siffror i vissa områden inom stadsdelen, och 
bättre siktar vi på. Arbetet med medlem-
marna som förmedlare av partiets ställ-
ningstaganden och synsätt är det viktiga för 
att få ett ännu starkare parti.

Johan Norlin, Redaktör Röda Röster

Intervju med Monica de Santa Cruz,
ordförande för Vänsterpartiet Kungsholmen



Månadens citat

”I denna lilla stad i syd har vi stoppat fas-
cisterna, och vi har skickat tillbaka dem till 
graven. Vi har sagt nej, stick, vi vill inte ha er, 
vi vill inte ha sexister, vi vill inte ha rasister, 
försvinn!”

Cádiz radikale borgmästare José ”Kichi” 
Gonzalez från Podemos, som fick 43% av 

rösterna i lokalvalet som hölls samtidigt som 
valet till EU-parlamentet. Det nya högerpo-

pulistiska partiet Vox kom inte in i Cádiz 
fullmäktige.

”De traditionella partierna har mottagit en 
smäll. Folket har uttryckt sin ilska i valloka-
lerna över hela landet. Denna vrede har sina 
rötter i verkliga sociala problem. De tradi-
tionella partierna måste lyssna, vi kan inte 
fortsätta med åtstramningspolitiken.”

Peter Mertens, partiledare för belgiska Arbe-
tarpartiet, som fick 8% av rösterna i EU-valet.

”Vi i Levica anser att det europeiska projektet 
behöver radikala förändringar. En röst på 
Levica är en röst för ett Europa som är demo-
kratiskt, socialt, ekologiskt och som kommer 
verka till fördel för alla dess invånare och 
miljön. För detta är det enda Europa som vi 
kan fortsätta att tro på. Tillsammans. För ett 
människornas Europa, inte kapitalets.”

Levica (”Vänstern”) i Slovenien, som fick 6% 
av rösterna men dessvärre inte fick något av 

Sloveniens åtta mandat i EU-parlamentet.

Jag var i Venezuela på semester mellan 
20 april och 6 maj 2019. Tiden till-
bringades dels i huvudstaden Caracas 

och reste jag runt några dagar. Venezuela går 
igenom en omfattande ekonomisk kris som 
präglar landet på olika sätt, ett av problemen 
är hyperinflation. Vilket innebär att priserna 
ökar ständigt, på en vecka eller en dag kan 
priset förändras. Det finns mat och produkter 
i butikerna men till priser som många inte har 
råd att betala. Inkomster går inte ihop med 
priserna. Trots detta pågår en vardag och det 
är vad jag upplevt överlag lugnt.

Jag träffa många människor som säger, 
”jag är chavist men jag är kritisk mot reger-
ingen”. 

Under Chavez period 1999-2013 öka-
de välfärden, välståndet och miljoner drogs 
in i politiken. Det var en period som präglat 
mängder av människor. Trots den omfattande 
krisen som president Maduro inte har lyckats 
hantera så ser de jag träffar inte oppositionen 
som ett alternativ. Oppositionen som stöds av 
USA, EU och Sverige ses som representanter 
för överklassen, utländska intressen ”gringos”, 
de välkomnar de sanktioner och blockader 
som drabbar landet och försämrar krisen. Alla 
de här människorna kommer inte tals i media. 
Det är pinsamt att som svensk att komma 
från ett land där ”vår” regering verkar för att 
försämra för de här människorna. 

Juan Guaido som USA, Sverige och di-

verse andra länder har utsett som Venezuelas 
president har inget inflytande och tas inte ens 
på allvar av de som stödjer oppositionen. Gu-
aido har gång på gång sagt att den avgörande 
striden ska komma men lyckas inte nå ut till 
nya grupper, han har inte fått militären att 
byta sida. Gång på gång har han satt ut olika 
datum där den avgörande striden.

På morgonen den 30 april var jag vid 
kusten nära ett samhälle, La Sabana, på ett en-
kelt pensionat. På morgonen var det tv-sänd-
ningar från Caracas. Guaido och några andra 
politiker stod ihop med några militär utanför 
ett litet militärt flygfält i centrala Caracas. 
De uppmanade människor och militärer att 
ansluta sig. På pensionatet fanns ett par som 
stödde oppositionen, en kvinna sa ”det finns 
ingen seriös oppositionsledare”. Det är något 
löjeväckande med en person som kallar sig för 
landets president men som inte kan få någon 
uppslutning. Detta försök till statskupp blev 
ytterligare ett nederlag. Efteråt fick jag höra 
att den dagen stängdes tunnelbanan ner, en 
motorväg stängdes av, skolor och arbetsplat-
ser stängde men inte så mycket mer hände. 
Vad som hände var att mängder av människor 
samlades utanför presidentpalatset för att visa 
sitt stöd för Maduros regering och protestera 
mot Guaido. De som såg folksamlingen var 
imponerande över antalet. I dagarna som 
kom efteråt kom det tecken på att försök att 
vinna över personer i statsapparaten var långt 
gångna. Bland annat verkade det som chefen 
för underrättelsetjänsten var inblandad.

Jag var tillbaka i Caracas den 3 maj, 
vår buss åkte utanför det militära flygfältet 
som inte hade någon extra säkerhet. Allting 
var som vanligt. På eftermiddagen träffade jag 
några som visade att man redan börjat göra 
parodi-videos på den så kallade statskuppen 
30 april. Människor jag träffade tog det hela 
med lugn, det var en stor nyhet 30 april men 
några dagar senare var det inte så viktigt. 
Trots detta ställdes mitt flyg in av air france 
med hänsyn till säkerheten trots att det inte 
var någon oro alls. 

Jag kommer gärna ut och pratar om 
Venezuela. Hör gärna av er martin.loof@
gmail.com

Martin Lööf, V Årsta, Red Röda Röster

Martin Lööf i Venezuela, Foto Martin Lööf

Reserapport från Venezuela

Röda Röster 
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Pride med Vänsterpartiet Storstock-

holm! Vänsterpartiet är en stolt del av den 

politiska rörelsen för HBTQ-community och 

har tågat i Prideparaden i Stockholm sedan 

starten 1977. Ni hittar oss i år som alltid i 

parken, på seminarium och i paraden. Vi 

anordnar också en egen parad-frukost. I år 

sätter vi fokus på HBTQ-flyktingars rätt till 

asyl.  

Vill du engagera dig och/eller hitta på något 

kul med oss under Prideveckan? Hör av dig! 

E-post: storstockholm@vansterpartiet.se 

DATUM: 29 juli-3 augusti. 

PLATS: Stockholms city.

Röd lördag Preliminärt datum för Röd Lördag 

under juli blir den 27/7 kl. 12-14.  

Om några är kvar i Farsta och har tid att 

komma då så kör vi! :) 

Vilka kan tänka sig att vara med? 

Arrangör: V Farsta

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 medlem-

sengagemang och opinionsbildning, både 

ideellt och som anställd, i ungdomsorgani-

sationer, fackförbund, kulturföreningar och 

Hyresgästföreningen. Hon har stor kunskap 

om engagemangets drivkrafter och är en 

skicklig processledare. Sofia är medlem i 

Vänsterpartiet Västra Södermalm.
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