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”Att stärka välfärden och se till att kvinnor har ett arbetsliv som ger 
samma möjligheter som män, det är feministisk politik”. 

Medlemstidning för Vänsterpartiet i Storstockholm

Vänsteraktuellt

EU-VALET Sid. 4-5 

I maj är det val till Europaparlamentet. Vänsterpartiet går 
till val tillsammans med en bred vänster i EU som sätter 
fokus på att vi måste göra något åt klimatförändringarna 
och ojämlikheten inom EU.
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Ledare:  Vi kräver en stark 
offentlig välfärd
Vänsterpartiet kämpar hårt för att stärka 
den offentliga välfärden. I välfärdsfrågorna  
ryms många av de krav som vi driver för att 
öka den ekonomiska rättvisan för kvinnor. 
Att stärka välfärden och se till att kvinnor 
har ett arbetsliv som ger samma möjligheter  
som män, det är feministisk politik.

Många av de krav vi för fram är inte nya, men de 
är lika viktiga idag som de var igår. Lika lön för 
lika arbete. Rätt till heltid. Kortad arbetstid med  
bibehållen lön.

Att kräva mer pengar till den offentliga 
sektorn är feministisk politik. Mycket  
måste ändras: vi behöver ökad  
bemanning och högre löner. Allmän 
visstidsanställning måste bort, hyv-
lingen av tjänster och delade turer 
måste bort. Vi kräver högre sjuk- 
och aktivitetsersättning. Vi behöver 
även förstärka det ekonomiska  
stödet till landets kvinno- och tjej- 
jourer, stödet ska vara permanent och 
statligt finansierat. 

På sikt krävs både rättvisa löner, rättvisa pensioner 
och ett rättvist skattesystem. Det måste till om man 
på riktigt vill föra en feministisk politik. 

Vi släpper inte kraven på en stark offentlig välfärd 
och mer pengar till den gemensamma sektorn  
eftersom det är grunden för att barnomsorgen,  
äldreomsorgen, vården och andra delar av denna 
sektor ska kunna fungera bra. Det är också grunden 
för att alla de kvinnor som arbetar där ska ha rimliga 

löner, schyssta arbetsförhållanden och kunna göra 
ett bra jobb. 

En stark, utbyggd och välfungerande gemensam 
sektor är inte bara nödvändig för alla de som berörs 
av verksamheterna, den är också nödvändig för alla 
som arbetar inom den. 

Välfärden är väsentlig för samhället som helhet. 
För en rimlig framtid för oss och våra barn. 

Den internationella kvinnodagen är en dag när vi 
tillsammans kan se till att våra röster hörs klart och 
tydligt.

“Kortad 
arbetstid med 

bibehållen 
lön.”

Elena Karlström
distriktsordförande
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Vänsterpartiet Hyresrätter

Elena Karlström
distriktsordförande

Ja till fler hyresrätter – 
nej till ombildningar!
Den blågröna majoriteten i 
Stockholm har meddelat i vilka 
områden det kommer bli aktuellt  
med ombildningar av hyres-
rätter till bostadsrätter. Totalt 
kommer 20 000 hushåll i elva 
stadsdelar få erbjudande om att 
ombilda vilket betyder att antalet 
hyresrätter återigen riskerar att  
minska. Det är en katastrof för 
alla bostadssökande.

Senast Alliansen styrde Stock-
holm försvann över 25 000  
hyrerätter i ombildningar och 
utförsäljningar. Under förra  
mandatperioden, när Vänster- 
partiet var med och styrde  
Stockholm, stoppades ombild-
ningarna och antalet hyresrätter 
ökade för första gången på många  

år. Nu upprepar de borgerliga 
partierna sina tidigare misstag.

De elva stadsdelar där det  
kommer att bli aktuellt med  
ombildningar är områden där 
det i varierande antal fortfarande 
finns hyresrätter kvar. Samti-
digt finns det mångdubbelt fler  
områden där bostadsrätter och 
villor är dominerande eller där 
det nästan helt saknas hyres- 
rätter. Det borde vara prioritet 
att bygga hyresrätter i dessa  
områden, istället för att ombilda 
de hyresrätter som finns.

Stockholm behöver många fler 
hyresrätter, inte färre. I dagsläget 
finns över 80 000 aktivt sökande 
i bostadskön. Det är redan för 
många och med färre hyresrät-

ter så kommer det bli fler. Vi 
har helt enkelt inte råd med om- 
bildningar. Därför säger vi ja 
till fler hyresrätter och nej till  
ombildningar.

Vänsterpartiet Storstockholms 
nyinrättade Solidaritetsutskott har 
som uppgift att sprida kunskap  
om partiets politik på det  

internationella området samt för 
fred och solidaritet. Dessutom är 
uppdraget att se till att partiet är 
representerat på internationella 

manifestationer och möten.  
Utskottet arbetar på uppdrag av 
distriktsstyrelsen och kan nås via: 
storstockholm@vansterpartiet.se.

Solidaritetsutskottet

Clara Lindblom, 
oppositionsborgarråd 
Stockholms stadshus
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EU-valet storstockholm.vansterpartiet.se

Ett Europa för alla – inte bara för de rika

EU ska förändras – inte klimatet
Fossilindustrins lobbyister har under lång tid arbetat 
hårt för att EU ska fortsätta att vara tandlöst på klimat- 
området.Vänsterpartiet går till val med klimatet  
som huvudfråga, en reformering av utsläpps- 
handeln och nya klimatinvesteringar.

Mänskliga rättigheter och solidaritet 
– inte taggtråd och rasism
Vänsterpartiet vill se ett öppet och anti-rasistiskt  
Europa som försvarar rätten till asyl och skapar  
säkra vägar in för människor som flyr från krig och 
förtryck. Dagens EU har vridits åt motsatt håll där  
rasister dikterar migrationspolitiken. 

Vi försvarar kvinnors rättigheter
Sedan Sverige gick med i EU har Vänsterpartiet dri-
vit en tydlig feministisk agenda. Men konservativa 
krafter ifrågasätter grundläggande rättigheter på 
många håll i unionen. Vi fortsätter arbeta för  kvinnors  
ekonomiska rättigheter.

Schyssta arbetsvillkor 
–inte lönedumpning
En stor del av vänsterns kritik mot EU handlar om 
att EU alltid sätter företagens behov framför ar-
betarnas. Konsekvenserna blir lönedumping och 
pressade arbetsvillkor över hela Europa. Trygga an-
ställningar och schyssta villkor måste bli normen i 
hela Europa.

Ett demokratiskt Europa 
– inte styrt av lobbyister
Europa lider av en politisk och demokratisk kris. 
Högerextremismen är på frammarsch och EU:s 
liberaler har länge förvärrat problemen med fler 
avregleringar, privatiseringar och urholkade livs-
villkor för alla som inte befinner sig i samhälls- 
toppen. Det är faktiskt bara vänstern som har för- 
slagen för ett Europa för alla – inte bara för eliten.

MALIN BJÖRK, kandidat 1
1. Jag brinner för ett jämlikt och öppet Europa. Vi 
driver en feministisk och antirasistisk politik som 
bekämpar de ökande klyftorna inom och mellan  
länder i Europa. Vi måste mota tillbaka de fas-
cistiska strömningarna.  
Detta går hand i hand  
med klimaträttvisa. 
Klimatomställningen måste 
bygga på att de som förstör 
mest, bidrar mest. 
2. Jag vill flytta fram 
positionerna för kvinnors 

Våra kandidater
1. Vilken fråga brinner du allra mest för? 
2. Vad vill du uppnå under den här 
mandatperioden?

ANA SÜSSNER RUBIN, kandidat 2
1. Vi behöver kombinera kampen för klimaträttvisa 
och arbetarklassens villkor. Till exempel att driva 
på för gröna jobb, så inte 
arbetare ställs utan jobb vid 
avveckling av miljöfarliga  
industrier. Vi behöver rejäla 
investeringar i klimatsmart 
infrastruktur och förnybar 
energi. Men framförallt om-
fördela samhällets resurser 

och HBTQ-personers rättigheter i en tid där vi är 
måltavlor för allehanda högerkonservativa krafter. 
Jag vill höja klimatambitionerna, stoppa ett och an-
nat demokrati- och miljöfientligt handelsavtal, och 
ta krafttag mot den enorma skatteflykten som stjäl 
så mycket pengar från vår gemensamma välfärd. 

I maj är det val till Europaparlamentet. Vänsterpartiet går till val tillsammans 
med en bred vänster i EU som sätter fokus på att vi måste göra något åt klimat- 
förändringarna och ojämlikheten inom EU.
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Läs hela plattformen här!
https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/ 
2019/02/v-valp-EU2019.pdf

och sluta ge bidrag till storföretag och samhällets ri-
kaste, inte minst kapitalistiska jordägare. 

2. Vi går till val på en radikal klimatpolitik från  
vänster som sätter jämlikheten främst och som  
utmanar storföretagen och lobbyisterna. Vår kamp 
mot högerextremism ska ha en förankring i den  
antirasistiska rörelsen. Jag vill ge en röst åt asylrätts- 
kämpar och synliggöra att det är skillnad på partier 
som vill jaga skattesmitare och partier som vill jaga 
flyktingar.

Deniz Butros, kandidat 3
1. En rättvis klimatomställning. De kommande åren 
är helt avgörande för om vi ska klara klimatmålen 
och konsekvenserna om vi inte gör det kommer bli  
förödande. Särskilt kommer klimatförändringen 
drabba kvinnor, rasifierade och arbetarklassen. De 

Våra viktigaste klimatkrav:
• Kraftigt höjda klimatambitioner med bindande regler 
och mål där de rika får betala mest.
• Inrätta en europeisk klimatinvesteringsbank.
• Inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska säl-
jas i EU efter 2025.
• Ökad och förbättrad tågtrafik i Europa. 
• Progressiv flygskatt i alla EU-länder.
• EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) 
ska reformeras.

Våra viktigaste feministiska krav:
• Försvara kvinnors ekonomiska rättigheter och inför 
en feministisk handelspolitik.
• Krafttag mot mäns våld mot kvinnor, 
pornografi och trafficking.
• Försvara aborträtten samt främja sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter.

Våra viktigaste solidaritetskrav:
• Skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar och mi-
granter.
• Livräddningsinsatser istället för murar och vapenex-
port.
• Skapa en koalition av villiga EU-länder för en human 
flyktingpolitik.

Vänsterpartiet EU-valet

Våra viktigaste krav för schyssta 
villkor:
• Inför ett socialt protokoll så att alla arbetare, 
oavsett land, får bra villkor och skälig lön. 
• Alla som jobbar i Sverige ska betala skatt i 
Sverige.
• Facket ska alltid kunna kräva svenska  
kollektivavtal för dem som jobbar i Sverige. 
• Krav på kollektivavtal i alla svenska upp- 
handlingar.

Våra viktigaste demokratikrav:
• Öppen bokföring för alla EU-parlamentariker, 
minskade förmåner och sänkta politikerlöner.
• Inga fler odemokratiska och miljöfarliga  
EU-handelsavtal.
• Skarpare regler för att stoppa storföretagens  
skatteflykt.
• Minska EU:s budget och satsa på klimat- 
omställning istället för militarisering. 

rika kommer alltid kunna köpa sig fria.

2. Enligt FN:s klimatpanel har vi tio år på oss att 
klara klimatmålen, det är alltså de två kommande 
mandatperioderna i EU-parlamentet. Vi behöver  
radikala åtgärder och det tycker jag att Vänster- 
partiet har. Vi ska fasa ut kolkraften i EU till 
2030, stoppa klimatskadliga subventioner och 
ställa om transportsektorn, bland annat. Det är 
frågor jag skulle arbeta 
med om jag fick för-
troendet att sitta i EU- 
parlamentet.
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INFÖR 8 MARS
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Välkommen den 7 mars, inför internationella kvinnodagen! Samtal med temat “Den första jämställda  
generationen - Vänsterpartiet har förslagen!”. Medverkande är Jonas Sjöstedt, partiledare och Malin Björk, 
EU-parlamentariker för Vänsterpartiet. Konferencier och stand up står stjärnan Shanti Rydwall-Menon för. 

När? Torsdag den 7 mars  kl. 19.
Var?  Hotell Hilton, Slussen Stockholm.

Den första jämställda generationen - Vänsterpartiet har förslagen!

8

Välkomna på feministiskt lunchsamtal! Efter  
samtyckeslagen, vad händer nu? Vad mer kan göras 
för att skapa samtyckeskultur i samhället? 

Panelsamtal med:
Jonas Sjöstedt, partiledare V.
Elin Sundin, FATTA.
Armina Etminan, Make Equal.
Malin Björk, ledamot EU-parlamentet, V.
Clara Lindblom, oppositionsborgarråd V i 
Stockholm stad.

När? 8 mars, kl: 12-13, insläpp från 11.45.
Var? Hörselsalen, Studentpalatset, 
Norrtullsgatan 2. 

Feministiskt lunchsamtal med 
Vänsterpartiet!

Demonstration Internationella 
Kvinnodagen

“Slå tillbaka mot kvinnohatet - socialistisk 
kamp mot patriarkatet”. Vi samlas klockan 18 i  
Humlegården för att lyssna på tal och musik, och  
därefter gå i ett demonstrationståg till Sergels torg 
där det kommer hållas ytterligare tal.

När? Fredag 8 mars kl. 18-20.
Var? Humlegården.

Med Vänstern

Arbetar- och urfolkskvinnors 
rättighetskamp

I år lyfter vi den fackliga kampen för kvinnors rät-
tigheter. Vi kommer träffa fackliga representanter 
från Chiles Central Clasista de trabajadoras y tra-
bajadores, och svenska fackliga representanter. Ett 
samtal kring feminism i den fackliga kampen.

När? Fredag 8 mars kl. 18-21.
Var? Kafé Marx, Kungsgatan 84.
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Vänsterpartiet Region Stockholm 

Vi vill satsa på personalen
Nya Karolinska Sjukhuset går med  
1 miljard kronor i underskott och vill 
därför säga upp 400 personer. En  
minskad personalstyrka riskerar leda 
till fler stängda vårdplatser. Vänster- 
partiet i Region Stockholm undrar vad 
den blågröna majoriteten har för plan.
 
- Värdebaserad vård och dyra konsulter har inte 
fungerat och nu tvingas vårdpersonalen ta smällen. 
När personal sägs upp kommer det att leda till mer 
stress och sämre arbetsmiljö. Vad har den blågröna 
majoriteten för plan, säger Jonas Lindberg (V),  
hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson för Vänster-
partiet i Region Stockholm.

Nya Karolinska Sjukhuset styrs enligt modellen 
värdebaserad vård som Boston Consulting Group 
drev igenom. Multisjuka patienter riskerar falla 
mellan stolarna och ledningen har svag kontroll 
över ekonomin. 

- Tre personer har avlidit de senaste två åren. 
Varför ställer ingen de ansvariga politikerna till 
svars? Med hundratals stängda vårdplatser även-
tyrar man patientsäkerheten, säger Anna Sehlin (V) 

regionråd i opposition i Region Stockholm.
När personalen säger upp sig leder det till stängda 

vårdplatser och högre kostnader. 
- Genom en usel personalpolitik får man kost-

nader på fel ställe genom hög personalomsättning 
och bemanningspersonal. Vi behöver skapa en bra 
arbetsmiljö så att personalen vill stanna. Vi vill se 
högre löner, kortare arbetstid och betald specialist- 
utbildning. Den blågröna majoriteten har bestämt 
att vården ska styras som en fabrik. Det är bakvänt. 
NKS har en enorm byråkrati som slukar jättemycket 
pengar, säger Jonas Lindberg.

Skandal att 
privatisera 1177
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har  
varnat för riskerna med att låta ett 
privat vårdföretag utomlands ans-
vara för telefoni åt Vårdguiden 1177. 
Förvaltningen har krävt att verksam-
heten ska bedrivas i Sverige på  
grund av det oklara rättsliga läget kring  
direktåtkomst  till  patientuppgifter.

- Med privata vårdföretag blir det ett  
otydligt ansvarsutkrävande. Vem är ansvarig?  
Vänsterpartiet vill att Vårdguiden ska drivas i 
egen regi. 1177 är det viktigaste hänvisnings- 
stödet i regionen, säger Jonas Lindberg (V), hälso-  
och sjukvårdspolitisk talesperson för Vänster- 
partiet i Region Stockholm.
Vänsterpartiet vill att all sjukvård ska drivas av det 
offentliga.

- Då får vi bättre kontroll och tydligare ansvars-
fördelning. Denna skandal visar att det inte fungerar  
att låta privata aktörer ansvara för 1177. Att låta 
digitalisering av vårdsystem ligga hos privata  
aktörer gör att företagslogik går före patient- 
säkerhet och sekretess.

Redan i april förra året varnade Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm för risk-
erna med att låta privata företag sköta telefonin åt 
1177. Förvaltningen rekommenderade att verksam- 
heten skulle bedrivas i Sverige, på grund av det 
oklara rättsliga läget.

- Varför har inte den blågröna majoriteten agerat 
när det var ett oklart rättsligt läge? De är ansvariga. 
Liberalerna säger att de vill polisanmäla men efter-
som de är ansvariga borde de anmäla sig själva.

Medhelp har polisanmält Computer Sweden för 
misstänkt dataintrång, misstänkt anstiftan till data- 
intrång och obehörigt röjande av personuppgifter. 
Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade emot 
en ny upphandling 2018.

Med Vänstern

Anna Selin och Jonas Lindberg



KALENDARIUM
Uppdaterat kalendarium och ändringar hittar du alltid i vårt
kalendarium  på storstockholm.vansterpartiet.se

Varför återskapar moderna 
samhällen bestående ojämlik- 
heter? Hur inverkar ekon- 
omin på kampen för ökad 
jämlikhet? Under vilka om-
ständigheter åstadkommer 
politiska organisationer djup-
gående samhällsförändringar?
I studiecirkeln försöker vi  
besvara dessa frågor genom 
en modern klassanalys.

Fem träffar med start torsdag 
Q 4 april kl. 20.

Hitta just din plats i Vänster-
partiet. Välkommen till kursen 
Tillsammans gör vi skillnad en 
kurs för dig som är ny medlem 
i Vänsterpartiet. Även för dig 
som varit medlem ett tag men 
vill lära dig mer om partiets 
politik. Det är en heldag på 
Kafé Marx, 9.30-16.30, där 
du får veta allt du behöver om 
politik och kampanjarbete. 
  
Aktuella datum:
Q 7 april
Q 8 maj

Posttidning B

Tillsammans kan vi påverka  
vilket samhälle vi vill ha. 
Under våren ordnar vi 
Nachos för nya, en kväll 
för nya medlemmar med 
politik och mat tillsam-
mans med våra riksdags-
ledamöter. Kl 18-20.

Aktuella datum:
Q 13 mars
Q 4 april
Q 8 maj
Q 4 juni

TILLSAMMANS GÖR 
 VI SKILLNAD
KAFÉ MARX 
KUNGSGATAN 84

NACHOS FÖR NYA
KAFÉ MARX 
KUNGSGATAN 84

CIRKEL: MODERN KLASS- 
ANALYS OCH POLITISK  
EKONOMI
KAFÉ MARX , KUNGSGATAN 84

Vänsterpartiet Storstockholm arrangerar Sveriges största Första maj-demonstration. 
Vill du vara med och hjälpa till inför 1 maj 2019? Nu är det dags för ett andra stormöte 
med alla aktivister, kom med du också!  Årets huvudparoll i hela landet är “För oss alla, 
inte bara eliten”.

Stormöte inför 1 maj!

Välkommen! 
20 mars       
kl. 18-21        
Kafé Marx, 
Kungsgatan 84

På det första aktivistmötet den 21 januari delade vi upp oss i fyra  
arbetsgrupper och kickade igång arbetet. Den 20 mars ses vi igen 
och stämmer av hur långt vi har kommit. Om du vill vara med i någon 
av de fyra arbetsgrupperna, vara funktionär eller om du har idéer 
på hur vi kan göra ett ännu större och bättre 1 maj-firande så är du 
hjärtligt välkommen att delta.  Kom till Kafé Marx onsdagen den 20 
mars och ta gärna med en kompis. Vi bjuder på fika!


