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“
 8 mars ses vi alla,  vi aktivister, politiker, väljare, sympatisörer, 
för att starkare än någonsin och fler än någonsin göra våra 
röster hörda.
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Vi förbehåller oss rätten att publicera 
material elektroniskt, detsamma gäller 
publicering på internet. Vi ansvarar ej för 
obeställt material. Författarna svarar själva 
för de åsikter som förs fram i artiklarna.

Ledare:  Dags att lyfta

Nu är det snart bara ett halvår kvar 
till valet! Och nästa stora händelse 
under detta valår är den 8 mars. 
Dags för oss alla att lyfta fram 
en av vår tids stora frågor, som 
gäller alla människor: kvinnornas 
underordnade ställning. Metoo-
kampanjen i höstas har gett stort 
eko, men uppföljningen är 
minst lika viktig. Det 
är dags för konkreta 
förslag! 

8 mars-kommitténs 
stora huvudparoll är 
Aldrig mera tyst, och 
ett grundläggande villkor 
här är trygga arbetsplatser. Här 
finns utrymme för krav till rätt till 
heltid och till trygga arbetsvillkor.

Över hela världen pågår handel 
med kvinnors kroppar. Ankla-
gelserna drabbar allt fler: FN:s 

fredsbevarande styrkor till exem-
pel och nu senast den välkända 
och respekterade organisationen 
Oxfam där anställda anklagas 
för sexköp bland utfattiga jord-
bävningsoffer på Haiti, och där 
skandalen bara växer. Detta sker 
över hela världen, men också i 

Sverige.
Varför plågas mer än 
hälften av alla unga kvin-
nor i Sverige av psykiska 
problem, som färska en-
käter visar? Vägra vara 

duktig! säger 8 mars-kom-
mittén, eftersom de höga  

kraven som ställs på framför allt 
kvinnor i dagens samhälle får 
konsekvenser.

Förhoppningsvis ses vi alla 8 
mars. Alla vi aktivister, politiker, 
väljare och sympatisörer. Starkare 

än någonsin och fler än någonsin 
gör vi våra röster hörda. Ingen 
tystnad på våra gator! 

Och sen fortsätter vi val- 
arbetet med förvalskampanjen om 
sjukvården och första maj! Vi ses 
på ett torg nära dig! ■

“Ingen tystnad 
på våra gator”

Elena Karlström
distriktsordförande
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Vänsterpartiet Valskolan

Vill du också ha ett Sverige för alla – inte bara 
för de rikaste? Då ska du komma på valskolan, 
fylla huvudet och hjärtat med argument för mer 
jämlikhet och en välfärd att lita på.

Vi har träffat Karin Rågsjö, riksdagsledamot och en 
av föredragshållarna på valkolan 2018.

Vad är Valskolan? 
- Pepp och strategi inför valet. En pedagogisk kurs 
så att vi blir tydligare och ännu vassare. Andra par-
tier har konsulter — vi har våra föreningar och våra 
medlemmar. Guldet.

Vilka ska gå valskolan?
- Medlemmarna i föreningarna och självklart 
även styrelserna. Alla som vill vara en viktig 
kugge i Vänsterpartiets valkampanj för ett 
jämlikare Sverige ska komma på valskolan.

Varför ska man rösta på 
Vänsterpartiet? 
- Det enda partiet som lovar en regering 
fri från högern. Det enda partiet som 
vill skapa ett skattesystem med 
udden mot de rikaste. Mer till 
de många. Det enda partiet som 
på riktigt har förslag för ett 
jämlikt samhälle. ■
 

VALPLATTFORM
Vänsterpartiets kongress antog partiets valplattform 
för valet 2018. Vänsterpartiets löfte i valet 2018 är att 
skapa ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste. Val-
plattformen innehåller konkreta reformer för att göra 
Sverige till världens mest jämlika land. Bland dem finns 

en miljonärsskatt för rättvisare fördelning, sex timmars 
arbetsdag för att alla ska orka jobba fram till pensionen 
och satsningar på den glesbygd och de arbetarstads-
delar som förlorat jobb och offentlig service.
Du hittar valplattformen  på www.vansterpartiet.se.

Nu vinner 
vi valet!

Q Fredagen den 9 mars

Q Söndag 25 mars

Q Söndag 8 april 

Q Söndag 15 april. 

Det är samma utbildning alla dagarna, så 
kom när det passar bäst för dig. Alla dagar-
na kör vi igång kl 10.00 och håller på till 
16.00. Vi bjuder på kaffe och smörgås från 
kl 9.30, lunch och fika under dagen.

Anmäl dig till:
anmalan.storstockholm@vansterpartiet.se.

Valskolan gör fyra 
stopp i Stockholm

“Bli en del av 
valrörelsen 

2018”
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8 mars

Bild från distriktårskonferensen 2015

Efter en historisk höst där vi hört vittnesmål om 
sexuella övergrepp i bransch efter bransch. Nära 
hundra år efter att kvinnor fått rösträtt blev det 
smärtsamt tydligt hur långt vi som samhälle är 
ifrån jämställdhet. Men det blir också tydligt hur 
långt vi kan nå, tillsammans. 

Jämställdheten i ett samhälle kan mätas på olika 
sätt. Högern gör det genom antalet kvinnliga 
företrädare i bolagsstyrelser och genom antalet 
kvinnliga höginkomsttagare. Vi gör det genom att 
se hur de flesta, hur du och jag, värderas i relation 
till män. Vilka möjligheter vi har att styra över våra 
liv. Vi ser till exempel att sexuella trakasserier är 
vanligare bland dem som har en osäker situation på 
arbetsmarknaden, som jobbar timmar, eller på korta 
kontrakt. 

Och även om vi skulle vilja säga 
att pengar inte är viktiga, så spelar 
plånboken roll för möjligheten att 
påverka sitt liv. Det kan handla om 
att ha nog med pengar för att köpa 
mat till dig och dina barn under hela 
månaden, möjligheten att köpa julklap-
par till barnbarnet eller i värsta fall att ha råd 
att lämna en våldsam relation. Kommer du ha råd att 
hitta någonstans att bo?

Under den gångna mandatperioden har Vänster-
partiet fått igenom en rad förbättringar som fram-
för allt gynnar kvinnor. Vi har höjt underhållsstödet 
till ensamstående föräldrar, höjt garantipensionen,  
ökat rätten till deltidsstämpling och höjt sjuk- och 
aktivitetsersättning. 

“Vi når långt, 
tillsammans”

Feminism, antirasism och socialism

3,6 MILJONER KRONOR
... lägre är en kvinnas genomsnittliga livsinkomst än mäns.

Internationella kvinnodagen 2017

Nooshi Dadgostar talar på årets manifestation

Foto: Denny Lorentzen
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8 marsVänsterpartiet

Men mer behöver göras. Kvinnor tar fort- 
farande det största ansvaret för hem och familj. 
Kvinnor jobbar oftare ofrivillig deltid och har  
osäkra anställningar. Kvinnor är hemma längre 
med barnen. Detta får konsekvenser och i genom-
snitt har kvinnor en livsinkomst som är 3,6 mil-
joner kronor lägre än mäns. 

Vi vill inte se ännu en generation som kommer 
ut i livet och vänjer sig vid att män och kvinnor 
är olika mycket värda. Det ska inte vara en eko-
nomisk förlust att vara kvinna. Där är det politik- 
ens roll att skapa förutsättningar, så att 
kvinnor och män värderas lika, på arbets- 
platsen, i offentligheten och i hemmet. ■ 

Mindre kvar på äldre dar...
Länets kvinnliga pensionärer får 70 % av männens pension. I Danderyd är  
kvinnornas pensioner bara 59 % av männens. Mest jämställt i länet är det i Sundbyberg, 
där kvinnornas pension är 76 % av männens.

På gång! 
Internationella kvinnodagen

Frukost och  
feminism
8 mars, Centralen, 08.00.

Vi delar ut frukostpåsar och 
pratar feminism. Vill du vara  
med? Hör av dig till  
erika.murga@vansterpartiet.se.

Manifestation
8 mars, Norra Latin, 17.30
Vi samlas för 8 mars-demonstration. 
Årets paroll är “Aldrig mera tyst.” 

Intersektionalism
10 mars, ABF-huset, sveavägen 41, 

 kl. 10.00-12.00
Amra Bajric från Vänsterpartiet  
Storstockholms feministiska utskott med  
gäster pratar om intersektionalism. 

Feministiskt frukostsamtal
8 mars, Kårsalen, Studenternas hus,  

Stockholms universitet, 8.30 -9.30.

Panelsamtal med med bland andra Nooshi Dadgostar, 
riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Moderator är Clara 
Lindblom, borgarråd i Stockholm med särskilt ansvar för 
feministiska frågor i staden. Tema för samtalet är 
samtycke, vad händer efter #metoo och hur
får vi in de feministiska frågorna i 
debatten under valåret?

Feminism utan gränser 
7 mars, ABF-huset, sveavägen 41, 18.00. 
Malin Björk, Vänsterpartiets EU parlamentariker med 
gäster pratar om feminism utan gränser.

Vänsterpartiet vill: 

• Höja kvinnors löner

• Att fasta jobb och rätt till heltid är 
norm

• Dela lika på föräldraledigheten 

• Ha ett nytt rättvist och jämlikt 
pensionssystem 

• Ha en jämlik sjukvård

Internationella kvinnodagen 2017
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Sjukvård storstockholm.vansterpartiet.se

NKS-affären är sannolikt en av svensk offent-
lighets största skandaler, ett tydligt prov på 
moderat inkompetens och på konsekvenserna av 
privata välfärdsexperiment. 

Vi tar det från början. 2008 fattade landstings-
fullmäktige beslut om att bygga ett nytt sjukhus i 
Solna. Samtliga partier i landstinget insåg behovet 
av ett nytt sjukhus, för att möta en växande skara 
stockholmare, för att ”gamla” Karolinska var slitet, 
och för att bygga nytt skulle bli billigare än att  
renovera. Sades det.

Men där tog samförståndet slut. Oenighet uppstod 
vid hur det nya sjukhuset skulle finansieras. 
Moderaterna och de andra borgerliga partierna före-
språkade en så kallad OPS-lösning, vilket oppositions-
partierna motsatte sig. Vår principiella uppfattning 
var – och är – att OPS-upphandlingar är en riktigt 

dålig idé, eftersom notan tenderar 
att springa iväg. Historien har gett  
oss rätt. 

Världens dyraste sjukhus
NKS har kallats världens dyraste sjukhus. År 2040 
kommer hela affären att ha kostat skattebetalarna 
drygt 60 miljarder kronor. Och inte nog med att 
Moderaterna i princip SMS-lånat till ett sjukhus. 
Själva uppförandet präglades dessutom av skatte-
planering och avslöjanden om svart arbetskraft.

Vad har stockholmarna då fått för pengarna? 
Ett skrytbygge med färre vårdplatser och mindre 
akutmottagning än sin föregångare. Moderaterna 
har lagt en obegriplig summa skattepengar på ett  
underdimensionerat sjukhus, som istället för att av-
lasta Stockholms andra akutsjukhus, kväver övrig 

Haveriet Nya Karolinska 
Sjukhuset

“SMS lånat till 
ett sjukhus”

Fungerar Nya Karolinska Sjukhuset nu?

www.fungerarnks.se NÄ!
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Är du nyfiken på vad distriktsstyrelsen pratat om? 
Det kan du få reda på om du surfar in på storstockholm.vansterpartiet.se 
Under fliken `Medlem´ hittar du `DS Rapporterar´

sjukvård eftersom det är så resurskrävande.
För att inte nämna: jäv, mystiska miljon-

beloppsfakturor till konsulter, korruptions-
liknande omständigheter, och en synnerligen 
impopulär sjukhusledning.

Kolossen i Solna
Men nu står sjukhuset i alla fall där. I november 
2016 togs de första patienterna emot. Vi som 
hoppats att problemen som präglade sjukhusets 
tillblivelse skulle upphöra när verksamheten väl 
var igång – blev besvikna. Besvären har fort-
satt avlösa varandra sedan NKS togs i drift. Vi 
har sett dramatiskt växande vårdköer, strulande 
IT-system och felande hjärtmaskiner, försenade 
och uteblivna leveranser av sjukvårdsutrustning 
bland mycket annat.

Vad vill Vänsterpartiet göra?
Vi kräver att hela NKS-affären granskas av  
externa utredare. Varenda detalj ska släpas in i 
ljuset, och de ansvariga ska ställas till svars. 

Men vårt primära mål är att rädda så  
många skattekronor vi kan. Vi vill därför säga 
upp avtalet som landstinget ingått med Swedish 
Hospital Partners (alltså det avtal som sträcker 
sig till 2040, vid vilken tidpunkt landstinget 
kommer att ha blött 60 miljarder kr).

Vi anser också att förtroendet för Karolinskas 
sjukhusledning är förbrukat, och vill att både 
ledning, direktör och styrelse ställer sina platser 
till förfogande.

Vad kan jag göra?
Rösta bort moderaterna och organisera dig 
för förändring! Stockholms läns landsting har 
styrts av en Moderatledd allians i tolv år. Det är  
Moderaterna som bär ansvaret för det totalhaveri 
som stavas NKS. De ska inte få en fjärde mandat- 
period att missköta Stockholms sjukvård. 

Till exempel finns redan planer på att upp-
handla ännu ett akutsjukhus – den moderata  
instrumentbrädan har nämligen bara en knapp. 
På den står det privatisera. ■    

Felix Bergenholtz

Efter kongressen känner många fackliga vänsterpar-
tister medvinden inför valrörelsen. Det är tydligt att 
det finns ett utrymme i LO-leden för en pådrivande 
vänster som fokuserar på välfärd och jämlikhet när 
sossarna anpassar sig till borgerliga frågeställningar. 
I Storstockholm kraftsamlar fackliga utskottet och 
våra fackliga partiföreningar för valrörelsen.

Nattpatrull och andra besök
I valrörelsen vill vi komma ut på arbetsplatsbesök 

och besöka fackmöten så ofta det går. En idé är att 
besöka folk som jobbar natt. Jobbar du natt eller vill 
du hjälpa till att ordna andra arbetsplatsbesök, hör av 
dig så hjälper vi till att styra upp det. 

Kom med i branschföreningarna
Vi har nu fackliga partiföreningar inom byggs-

vängen, Handels, Hotell- och restaurang, Kom-
munal, Lärarförbunden, Vårdförbundet, Transport 
och Seko och vänföreningar för läkare och sjöfolk. 
Sedan flera år tillbaka går det att vara medlem i 
både sin geografiska förening och branschförening. 
Branschföreningarna vill gärna att fler som arbetar 
i respektive bransch också anmäler sitt intresse för 
medlemskap till dem för att få bättre kontakter ut på 
fler arbetsplatser. 

SSR, Unionen, IF Metall och andra?
Vi vill gärna starta fler föreningar för andra bran-

scher. Är du fackligt aktiv i någon bransch där vi 
ännu inte har samlat ihop till en förening, hör av dig 
så hjälper vi till med det.

Kontakta oss och kom med
Hör av dig till distriktsexpeditionen på storstock-

holm@vansterpartiet.se eller 08-654 13 14, eller 
kom med i facebookgrupperna ”Fackliga Vänster-
partister” eller ”V:s branschföreningar i Storstock-
holm” för mer kontakt. ■    

Fackliga  utskottet

Fackliga vänstern 
samlar sig för valet



KALENDARIUM
(Uppdaterat kalendarium och ändringar hittar du alltid i vår
 kalender  på storstockholm.vansterpartiet.se)

Följ oss på sociala medier:
Twitter: @vsthlm, @sthlmvanstern, @V_SLL.
Instagram: vstorstockholm
Facebook: Vänsterpartiet Storstockholm, Stockholmsvänstern, 
Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting.

Gå vår populära introduktionskurs 
för nya i Vänsterpartiet. Kursen ger 
en grundläggande inblick i Vänster-
partiet och är ett tillfälle för dig som 
nyss gått med i partiet att lära känna 
andra och lära dig mer om partiets 
politik. Anmälan: anmalan.
storstockholm@vansterpartiet.se.

INTERNATIONELLA  
KVINNODAGEN
8 MARS

Vi samlas för 8 mars- 
demonstration. Årets paroll 
är “Aldrig mera tyst”. 
8 mars, Norra Latin, 17.30 
Läs mer inne i tidningen.

Swish  1236510879
PG 57 62 4 - 9 

Posttidning B

Vänsterpartiet, Ung Vänster och
Vänsterns studentförbund arrangerar
Sveriges största 1 maj-firande. 

Vill du vara med? Hör av dig till:
storstockholm@vansterpartiet.se
med tips och idéer.

DET ÄR 
VÅR TUR NU

Vi behöver även dig som ropar slagord,
blåser ballonger och på andra sätt
hjälper oss att annordna Sveriges
största 1 maj-firande.

1 MAJ

Direktsändt möte med Jonas 
Sjöstedt via webben om årets 
valrörelse. 

Det kommer finnas möjlighet 
att via chatfunktion ställa frågor 
under sändningen. 

KURS FÖR NYA
 MEDLEMMAR 
10-11 MARS
KAFÉ MARX, KUNGSGATAN 84

WEBBSÄNDNING MED 
JONAS SJÖSTEDT
13  MARS, 18.30
KAFÉ MARX, KUNGSGATAN 84

VALKOLAN
KAFÉ MARX, 
KUNGSGATAN 84
KL 10.00-16.00

Vill du också ha ett Sverige 
för alla – inte bara för de 
rikaste? Då ska du komma 
på valskolan, fylla huvudet 
och hjärtat med argument för 
mer jämlikhet. Anmäl dig till 
fredag 9 mars, söndagarna 25 
mars, 8 april eller 15 april.

BERNIE PEPP
KAFÉ MARX, 
KUNGSGATAN 84

Under april 2018 arrangeras en 
utbildningsturné för Vänsterpartiet 
med Grayson Lookner som arbetade 
i Bernie Sanders presidentvals-
kampanj 2016. Den 11 april landar 
turnén i Stockholm.


