
Debattforum för Vänsterpartiets Stockholmsföreningar juli 2019, nr 53



Röda Röster 

sid 2

Ill: Klas Sandberg

Ill: Klas Sandberg

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 
distriktsexpeditionen storstockholm@
vansterpartiet.se om du inte får tidningen. 
Här kan du hitta tidigare utgivna nummer 
av Röda Röster: http://storstockholm.
vansterpartiet.se/roda-roster/

Redaktionen består av Erik An-
dersson, 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 tillsam-
mans med skribenten.

Nästa nummer utkommer 30 augusti. 
Deadline är 15 augusti.

Redaktionen vill uppmana fler kvin-
nor att delta i debatten. I nr 53 är 3 kvinnor 
och 5 män skribenter.

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

och perspektiv kan de allra mest spän-
nande förslagen och politiken komma 
fram. Däremot behöver ett parti en levande 
debatt där de olika rösterna kan mötas och 
utvecklas tillsammans. En slags demokratisk 
infrastruktur som är helt livsnödvändig för 
att ett parti ska kunna utnyttja all den kraft 
som medlemmarnas olika bakgrunder och 
kunskaper innebär. Samtidigt som alla inte 
måste tycka lika behöver alla medlemmar 
ändå få möjlighet att läsa samma texter och 
ta del i samma diskussion.

Hur ett parti ska åstadkomma denna intern-
demokratiska struktur finns det många svar 
på. Röda Röster är ett sätt. Att alla medlem-
mar i olika partiföreningar i Stockholms 
stad har ett forum att få diskutera frågor 
som är angelägna för oss är helt nödvändigt 
för att hålla ihop som parti.

Det kan handla om vår politik i Stadshuset 
och hur vi som medlemmar kan påverka 
våra politiker, eller andra frågor som rör 
Stockholms stad där vi behöver föra diskus-
sion mellan partiföreningarna. Det kan 
också handla om frågor som kan röra hela 
vårt länsdistrikt eller fackliga, feministiska, 

nationella och internationella frågor som en 
enskild medlem eller grupp av medlemmar 
anser borde lyftas och diskuteras. Kanske 
ur ett nytt perspektiv. Det ska även finnas 
plats för kritik mot partiets företrädare eller 
politiska linjer som partiet har drivit när 
behov för det uppstår.

Huvuddragen i vår politik beslutas på 
kongressen och i distriktens årskonferenser. 
Partilinjen ligger fast och som företrädare 
för Vänsterpartiet är det vänsterpolitik 
som gäller. Mellan kongresserna har våra 
företrädare friheten att förhandla och fatta 
de beslut som de anser är de bästa. Den 
ordningen måste finnas och respekteras i 
ett parti. Men för att förankra den förda 
politiken hos medlemmarna är den fria 
debatten viktig. Därför är ambitionen att 
våra politiker i Stockholm samt styrelsele-
damöter i distriktet och föreningarna ska 
ta tillvara på Röda Röster som ett viktigt 
interndemokratiskt  forum och vara beredda 
på att svara på frågor och synpunkter från 
medlemmarna.

Men allra viktigast är att alla tusentals van-
liga medlemmar känner kraften av att mötas 
i diskussionen och utveckla Stockholmsvän-
stern tillsammans.

Låt tusen röster höras

Ill: Klas Sandberg
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Hur kan någon med sina lo-
giska förmågor i behåll före-
språka markndshyror för att 

lösa bostadskrisen? När grundproblemet (i 
Stockholm m fl platser) är för dyra hyresrät-
ter och bostadsrätter för att en stor del av 
bostadssökande utan bostad överhuvudtaget 
ska ha råd?

Då föreslår ett antal ekonomer (!) och 
hela den politiska borgerligheten att om vi 
inför marknadshyror, dvs höjer alla hyror till 
något slags marknadspris (vilket kommer att 
bli högt eftersom det råder brist på hyresrät-
ter), så löser det krisen, eftersom många då 
kommer att tvingas flytta från sin nuvarande 
bostad. Ja, de ökar rörligheten i så måtto att 
de som redan bor och har pengar kan få tag i 
större lägenheter och de som vill ha mindre 
kan få det. Men det löser ju inte problemet 

för dem som nu står utan och inte ens nu har 
råd. Och vad händer med dem som tvingas 
flytta från sin för dyra tvåa utan att ha råd 
med  något annat?

Bostadsbidrag skriar ekonomer et 
consortes. Det blir tungt för statskassan 
(eller är det kommunerna) om än fler än idag 
måste leva på bidrag (något som borgarna 
annars förfasar sig över). Det måste ju bli be-
tydligt billigare att ge statsstöd till att bygga 
hyresrätter (som då kan bli billigare) än att 
dela ut bostadsbidrag i evighet. Det handlar 
ju ändå om engångskostnader per byggt hus. 

M a o är inte idén med marknads-
hyror till för att lösa bostadskrisen. De är 
till för att öka byggarnas profit och kom-
mer inte att gynna en enda hyresgäst. När 
bostadsrättsbyggandet nu nått sin peak och 
marknaden börjar bli mättad måste vinsten 

komma någon annanstans ifrån.
För V är boende en social rättighet. 

Därför är det viktigt att vi nu, i samband 
med att regeringen tlllsammans med bor-
garna genomför 73-punktsprogrammet, ser 
till att punkten om marknadshyror förblir 
bara en punkt.

Låt oss göra en Greta Thunberg: 
Stockholms lokalföreningar samlas en gång 
i veckan/varannan vecka, vid riksdagshuset 
och protesterar mot marknadshyror och 
ombildningar (naturligtvis öppet för alla 
motståndare till att marknaden ta över än 
mer av våra liv), kanske tillsammans med 
Hyresgästföreningen. Alla krafter behövs för 
att motverka den segregering och utslagning 
som blir följden av mrknadshyror.

Lena Tranberg, V Enskede

Låt oss göra en Greta mot marknadshyror

Ill: Klas Sandberg
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2015 skriver Hem&Hyra ”När fyra procent 
av invånarna i ett område är födda utanför 
Europa börjar de svenskfödda flytta däri-
från.  Det är en förklaring till segregationen, 
enligt en ny doktorsavhandling”.  På sikt för-
svinner en blandad befolkning, vilket ökar 
segregationen.

2016 bildas Nätverket ”Förorten 
mot våld”. Nätverket hoppas bli en nationell 
rörelse. De kräver bland annat:

En krisbudget för att akut stötta 
utsatta områden. 2016 meddelade 
finansborgarrådet(s) att staden ska satsa 10 
miljoner i Järvaområdet.

En haverikommission som utreder de 
över 20 mord som skett i området de senaste 
två åren.

2018 kommer rapporten ”Rinke-
bymiljarden”. Eva Nilsson Lundmark och 
Ingvar Nilsson gör en ekonomisk jämförelse 
med de nuvarande samhällskostnaderna i 
Rinkeby, jämfört med vad man kan åstad-
komma med en miljardsatsning under 20 
år i området. De har båda arbetat i utsatta 
områden i mer än 30 år. Under dessa år har 
över 100 olika projekt, mer eller mindre 
långlivade genomförts. De tar upp tre 
områden som plågar stadsdelen:  Kriminella 
gäng.  Svaga skolresultat.  Hög långtidsar-
betslöshet. De jämför nuvarande kostnader 
och resultat för dessa områden med en 
”Rinkebymiljard”.

2019 skriver Ingvar Nilsson i Dagens 
Samhälle ”Sanningen om våldet i orten är 
plågsam”, han tar upp tre förklaringar till 
varför våldet, kriminaliteten, och gängskjut-
ningarna inte upphör:

Krisen/hoten/konsekvenserna är inte 
tillräckligt omfattande för att vi på allvar 
ska agera.

Det är inte tillräckligt viktiga män-
niskor som drabbas.

Det handlar om mod hos våra be-
slutsfattare.

Var går gränsen innan vi på allvar 
ska reagera och tänka nytt?  Enligt Lund-
mark/Nilsson kan en miljard räcka för att 
investera oss ur situationen. Det motsvarar 
samhällskostnaden för 30 gängkriminella 
under en 15 -20-årsperiod. Dåvarande 
S+Mp regeringen valde att använda fyrtio 
miljarder till att betala av statsskulden istäl-
let för att på allvar splittra och få bort gäng-
kriminaliteten. En miljard är en fjärdedels 
promille av BNP (4 155 miljarder). 

2015 gjorde de tre storbankerna för-
sta kvartalet en vinst på 22 miljarder. 2014 
gjorde Nordea en årsvinst på mer än fyrtio 
miljarder. Lägg till detta hur mycket skatte-
flyktingarna och de ekonomiska brottsling-
arna kostar det svenska hushållet. En passiv 
och handfallen stat, har nu möjlighet att 
komma undan sina underlåtenhetssynder 
genom att tänka nytt, långsiktigt och uthål-
ligt. De långsiktiga kostnaderna för att avstå 
från ”Rinkebymiljarden” är skyhöga. 

Rapportförfattarna avslutar med or-
den ”Vi är övertygade om att avkastningen 
i Rinkeby med råge har potential att över-
träffa värdet av att betala av statsskulden”. 
Är Vänsterpartiets riksdagsgrupp redo att 
föra den diskussionen vidare i Riksdagen? 

Bengt Sundell V Liljeholmen-Hägersten

Är Vänsterpartiet redo att stödja 
förslagen i ”Rinkebymiljarden?

Replik på ”Rädda Liljeholms-
badet” RR nr 52

Vi som sitter i kommunfullmäktige i 
Stockholms stad för Vänsterpartiet är väl 
medvetna om att det finns många känslor 
angående det grönklassade Liljeholmsba-
det.

Dock är det så att oavsett om det är 
en renoveringskostnad på 50 eller 100 mil-
joner så ska de tas från en redan ansträngd 
budget. Det finns tyvärr inget utrymme 
för detta. Staden behöver istället rusta upp 
andra befintliga idrotts och simanlägg-
ningar och på sikt bygga nya. De som till 
störst del använde Liljeholmsbadet har 
enligt idrottförvaltningen också tagits upp i 
verksamheterna runt om i staden.

Vi har från Vänsterpartiets sida sagt 
att om någon vill köpa badet, rusta upp det 
och fortsätta verksamheten så välkomnar 
vi detta.

Sara Stenudd, Gruppledare i stadsbygg-
nadsnämnden

Ill: Klas Sandberg
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I början av 80-talet skrev jag en upp-
sats i nationalekonomi om medborgarlön, 
eller negativ inkomstskatt som det hette då. 
Det är ju från början ett amerikanskt höger-
förslag som bygger på idén att alla bidrag ska 
skötas mycket enklare och billigare! Tjänar 
man under en viss nivå så får man istället ett 
belopp av staten - helt automatiskt. Det be-
hövs ingen handläggare som ska bedöma dig 
och då få lön och kosta pengar. Rätt smart, 
eller hur?

Jag var dock den gången rätt negativ. 
Varför? Jo, de mest utsatta människorna i ett 
samhälle, fattiga, sjuka och missbrukare, kan-
ske kräver sina handläggare, alltså människor 
som hjälper till att fylla i blanketter och 
påminna om att blanketten ska skickas in. Jag 
däremot, som kan deklarera osv, skulle tycka 
det vore behändigt att en datamaskin sköter 
hur mycket jag ska betala eller få.

Idag tror jag på medborgarlön. Varför? 
Förutom att det är enkelt (ja, vi skulle t o m 
få med politiska motståndare på tåget!) så 
tror jag att medborgarlön är början på ett 
helt nytt ekonomiskt system. Jag är också 
helt övertygad om att vi behöver ett sådant. 
Det är en överlevnadsfråga.

Alla kommer inte att ha jobb i 

framtiden. Och många av oss kommer ha s k 
”mjuka” jobb, d v s ta hand om andra män-
niskor. Vi kommer att utbilda oss, vi kommer 
att ha (rik) fritid, kanske ha samhällstjänst, 
militärtjänst, syssla med kultur, politik, bara 
slöa….osv.

Men. Det är inte via lönebeskattning 

att vi privatpersoner bara betalar moms och 
fastighetsskatt. Den senare ska vara progres-
siv.

Kapitalet, företagen, betalar en rad 
”miljöskatter”, alltså betalar ett rättvist pris 
för vad de utnyttjar av jordens resurser, d v s 

Jag ser också framför mig en rad nya 
eller nygamla företagsformer, kooperativ, 
samhällsföretag, pro bono-jobb etc.

Om bara V och Miljöpartiet för fram 
dessa tankar kommer vi alltid att tystas precis 
enligt rubriken. Men lyckas vi få igenom en 
bredare politisk uppslutning - och det måste 
vi - så kanske vi kan skapa en ny bättre fram-
tid. Ekonomi är inte bara en borgerlig fråga!

Anders Joost, V Vita Bergen

Milkshake som motstånds-
handling

Judith Kiros argumenterar en i ledarartikel 
i Flamman 24 maj för det riktiga i att kasta 
milkshake på högerextremister. I det här 
fallet på Nigel Farage, ledaren för Brexitpar-
tiet. Översatt till våra förhållanden ska man 
förstå det som att det vore en riktig taktik 
mot Jimmy Åkesson. Jag vet inte om milk-
shake användes i den svenska valrörelsen 
men bangers kastades mot Jimmy Åkesson. 
Att sabotera Sds valmöten eller fysiskt ge 
sig på JÅ är kontraproduktivt. Det minskar 
inte JÅs förtroende hos folk och ökar inte 
sympatierna för en vänsterpolitik. Jag har 
svårt att tro att vänsterpartister i valstugor-
na skulle kunna vinna sympatisörer med att 
försvara milkshake mot Jimmy Åkesson.

Undersökningar visar att 30 % av 
valda politiker i Sverige funderar på att sluta 
med politiken. Det kostar för mycket av 
förföljelse på nätet men också fysiskt. Värst 
illa ute är Sd och Miljöpartiet. Säkerligen 
är många vänsterpartister också drabbade. 

-
tacker. För demokratins skull.

att vänstern inte får ett större stöd bland 
”vanligt folk.”. JKs uppmaning till våld är 
ett av problemen.

Peter Lorentzon, V Vita Bergen

Ill: Frida Lundin

Medborgarlön - bara för 
slöingar! Eller?
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Funkis på tågluff - 
Carina Wellton berättar och tipsar

- Berätta lite om dig själv
-Jag är 55 år och aktiv i V-Haninge, 

har uppdrag i Solrosuppropet, Vänsterpar-
tiets Funkisnätverk och i arbetsgruppen 
som tar fram nytt socialpolitiskt program. 
Tidigare har jag jobbat som mc-mekaniker, 
konditor och haft egen redovisningsfirma. 
Numera har jag sjukersättning. Jag har 
tågluffat själv två gånger till Spanien det 
senaste året. Jag har rest i första klass och 
tagit många snabbtåg. Det har varit lärorikt, 
spännande och rätt jobbigt då det inte är 
lätt att resa själv med rullstol. Vill du läsa 
mer om mina resor finns några öppna inlägg 
på Facebook och Instagram under #tant-
luffa.

-Vilka är dina bästa tips till en som vill ta 
sig med tåg genom Europa?

-Att ersätta flyg med tåg är ett 
utmärkt sätt att minska ditt klimatavtryck 
trots fortsatt resande. Om du köper inter-
railkort kräver vissa tågsträckor platsbok-
ning i förväg, använd appen Railplanner för 
att ta reda på vilka. Det kan vara krångligt 
att planera och boka platsbiljetter för sin 
resa, läs gärna Vegokäks utmärkta guide: 
https://vegokak.se/tagresor/boka-platsre-
servationer-med-interrail-eu/ 

Gå med i Facebookgruppen Tågse-
mester för mer information: Här kommer 
nästa länk: https://www.facebook.com/
groups/tagsemester/

-Provpacka och provbär gärna 
din packning. Minimera det du tar med. 
Skippa tjock badhandduk som tar plats och 
torkar långsamt. Ta hellre liten handduk 
och sarong eller stor sjal. Häll över hygien-
artiklar i små förpackningar och ta hellre 
med favoritplagg som du tvättar än många 
ombyten.  Olika länder har olika standard 
för hur de markerar var din vagn kommer 
att stanna. Fråga någon om du inte förstår 
skyltarna så du slipper tränga dig fram på en 
full plattform.

-I juli och augusti är det som varmast 
och mest risk för fullbokade tåg, jag före-
drar maj och september för Europa-resor. 
I plånboken har jag lite kontanter och ett 
utgånget kontokort, det kan någon sno 
utan större konsekvenser, andra värdesaker 
bevaras bäst innanför kläderna i en platt 
magväska. Lås fast din väska/ryggsäck i 
bagageställningen med vajerlås. Ha alltid 
med lite nödmat, en restaurangvagn som 
skulle finnas kan tas ur trafik eller bara sälja 
torra mackor till överpris. Jag brukar frysa in 
en vattenflaska som fungerar som kylklamp 

åt mat och frukt. Något salt och sött brukar 
också vara med. 

-Om man har begränsat rörlighet, hur går 
det?

-Assistans måste du boka minst 48 
timmar före avresa. Rullstolsplatserna är få 
så boka i god tid och i den ordning du vill 
åka, oftast måste du ringa och boka. Var 
förberedd på att någonstans kommer något 
att gå fel, beroende på okunskap, lathet eller 
strukturfel som politiken kan rätta till. Jag 
har blivit nekad boka biljetter, gå på tåg och 
särbehandlad pga. att jag reser med rullstol. 
Medresenärer är ofta hjälpsamma men 
ibland lite ”blinda” för en rullstol. Jag har 
reflexer och blinkande ficklampor för ökad 
synlighet i mörker. Med lastbilstuta i mobi-
len kopplad till extern högtalare får folk lite 
mer fart då de måste flytta på sig. Tillgäng-
ligheten för att boka och åka tåg måste bli 
mycket bättre och priserna lägre så att även 
personer med funktionsnedsättningar kan 
välja bort flyget. Vi har långt kvar till ett 
jämlikt resande. 

Intervjuad av Monica de Santa Cruz, Röda 
Rösters redaktion

Carina Wellton. Bild: Privat
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Förra året kom tre filmer om ter-
rordådet på det norska Arbeiderpartiets 
ungdomsfylkings (AUF) sommarläger på 
Utøya den 22 juli 2011. En norsk i regi av 
Erik Poppe, och en internationell, brittisk, 
amerikansk, norsk, regisserad av Paul Gre-
engrass. Vi skall titta litet närmare på de två.

Den norska produktionen har fått 
lysande recensioner. Den internationella har 
blivit nedsablad. ”Misslyckad terrorskildring 
i ’22 July’” hette det på SVT:s sajt. ”Oper-
sonligt och spretigt” ansåg Sveriges Radios 
Radios Emma Engström.

Men man kan behöva hejda sig ett 
tag och fundera över förutsättningarna.

Den norska filmer handlar enbart 
om angreppet på Utøya. Perspektivet är  ett 
av offrens. Huvudpersonen är Kaja, spelad 
av Andrea Berntzen. När filmen börjar har 
Bering Breiviks bomb detonerat i Oslo, Kaja 
och hennes vänner undrar vem som ligger 
bakom. Det är bara några minuter kvar 
innan skottlossningen skall börja. Tillsam-
mans med grupper av andra ungdomar jagas 
Kaja fram och tillbaka utan att förstå vad 
som händer under frenetiska söka gömstäl-
len på den lilla ön som nästan helt saknar 
gömställen. Fler och fler döda kroppar. Är 
det flera angripare? Var är de? Är de poliser? 
Är det en övning? Ingen vet. Det är en värld 
av kaos.

Det är som det måste vara i en skild-
ring från offrens perspektiv. Bering Breivik 
är osynlig. Man hör skotten. Vid ett tillfälle 
skymtar han på avstånd. Filmen är gjort i 

en enda tagning. Den varar exakt lika länge 
som angreppet.

Paul Greengrass har däremot det 
stora perspektivet. Den skildrar Anders Be-
ring Breivik, hans plågade försvarsadvokat 
Geir Lippstad, statsminister Stoltenberg och 
kanske främst ett av offren, Viljar Hanssen 
som lyckas överleva med fem skott genom 
kroppen.

Och många recensenter har Valt 
Sida med dunder och brak. De väljer Erik 
Poppe och den norska / skandinaviska, 
konstnärliga filmen framför Paul Greeng-
rass internationella storproduktion. Blotta 
termen klingar illa, icke minst i vänstern 
”internationell storproduktion”.

Det noteras surt att Greengrass regis-
serat ”Bourne”-filmerna. 

Frågan är om inte Paul Greengrass 
ändå är något viktigt på spåret. Något som 
vänstermänniskor kunde lära något av.

Paul Greengrass är faktiskt en man 
med ett Ärende. Det framgår av intervju-
erna han gett att Greengrass är mycket 
bekymrad över den veritabla ”svarta våg” 
av högerpopulism och nationalism som går 
genom världen.

Han nämnde speciellt hur Sverige nu 
har ett nynazistiskt parti som vågmästare i 
riksdagen. Och Greengrass ansåg att berät-
telsen om angreppet på Utøya och Norges 
svar på det var mönstergill för hur vänstern 
och demokrater bör hantera högerextre-
mism. Hålla fast vid rättssamhället och 
lagens överhöghet, trots allt. Det var den 

berättelse han ville förmedla.
Det gäller att nå ut med det budska-

pet, men skall man nå största möjliga publik 
så har Paul Greengrass därmed ett problem 
som Erik Poppe inte behöver bekymra sig 
över: Greengrass kan inte vara säker på att 
hans publik förstår sammanhanget. Vad 
innebär AUF:s sommarläger på Utøya? 
Vem är Bering Breivik? Vad hade han för 
motiv? Allt är välbekant för en norsk eller 
svensk publik. Den internationella publiken 
MÅSTE få det där förklarat.

Paul Greengrass hörde sig för med 
sina egna barn och deras kompisar: vad 
krävs för att de och ungdomar i deras ålder 
skulle se på en film om Utøya-attentatet? 
Svaret blev att om filmen visades på de där 
små biograferna för konstfilm skulle ingen 
av dem gå. Om den däremot kom på Net-
flix, ja då SKULLE de se den. Allihopa.

Och kanske är det den läxa som Paul 
Greengrass kan lära oss. Den som vill bli 
dunkad i ryggen av meningsfränder kan och 
bör satsa på att visa sin film på små biografer 
för konstfilm och på alternativa festivaler. 
Den som vill nå en miljonpublik kanske 
måste smutsa ner händerna genom att an-
passa sin film till Netflix eller HBO. 

Klas Sandberg, Red RR, V Enskede

Två filmer om Utøya

Andrea Berrntzen, huvudrollllsinnehavare i  Erik Poppes fiilm 

”Utøya - 22 juli”. Pressbild Jonas Strand Gravli, andra från vänster, huvudrollsinnehavare i Paul Greengrass, 

film ”22 July”
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”En fjärdedel av alla barn i utvecklingslän-
derna är undernärda. Totalt beräknas 850 
miljoner människor i världen inte kunna äta 
sig mätta varje dag.”

UNICEF, https://unicef.se/fakta/fattigdom 
(hämtad 25 juli 2019)

”Nya vittnesmål fortsätter att komma om hur 
sjuka personer utsätts för omänskliga krav 
och stelbent byråkrati. Det är Kafka-artade 
berättelser från läkare som ägnar orimligt 
mycket tid åt att tillgodose Försäkringskas-
sans begäran om komplettering av sjukintyg 
efter sjukintyg. 

Det är svårt sjuka personer med exempelvis 
kroniskt trötthetssyndrom (ME), Parkinsons 
sjukdom och reumatism som ger likartade be-
skrivningar av hur man pressas och stressas av 
orimliga krav från Försäkringskassan, något 
som ofta innebär ett försämrat sjukdomstill-
stånd.”

Eva-Lena Jansson, Riksdagsledamot (S) 
2006-2018

”För att kunna få rehabilitering och möjlig-
het att bli friska, behöver vi få en ekonomisk 
trygghet.”

Ida Koch, utförsäkrad och arrangör av en de-
monstration mot Försäkringskassan i Luleå.

Roslagen Pride Det kommer hända roliga 

saker även på Roslagen Pride, håll utkik på 

deras facebookevenemang! 

DATUM: 10-11 augusti. 

PLATS: Norrtälje.

Klimatkatastrofen och kapitalismen – 

Studiecirkel 

I studiecirkeln om ”Kapitalet” och andra 

ekonomikritiska skrifter av Karl Marx under-

söker vi sambandet mellan kapitalismens 

funktionssätt, klimatkatastrofen, relationen 

nord-syd och andra globala utmaningar. 

Studieledare: Werner Schmidt, professor em 

i samtidshistoria och Eva-Lena Lundberg, 

CMS.  

DATUM: Torsdag 5 sept, varje vecka 14 ggr. 

TID: kl.18.00. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.  

ARRANGÖR: CMS, Centrum för marxis-

tiska samhällsstudier. 

ANMÄLAN: anmalan.storstockholm@vans-

terpartiet.se eller telefon 08-654 10 00/16. 

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.

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 fo-

kus 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.


