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JÄRVAVECKAN 
Sid 4-5
För tredje året i rad går Järvaveckan av stapeln. I nio dagar mellan den 9 
och 17 juni fylls Spånga IP med politik. Lördagen 16 juni är det Vänster-
partiets dag och dagens tema är bostad. Jonas Sjöstedt talar på scen 19.00. 
Det kommer bli en späckad dag som du inte vill missa.
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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: Vi gör skillnad

En lång fin sommar väntar oss. 
Men vi vet vad som väntar efter 
sommaren. Mycket av debatten 
handlar om vem som ska bilda 
regering med vem och mindre 
om hur denna regerings poli-
tiska inriktning ska se ut. 

Ofta hamnar debatter om vård, 
skola, omsorg förr eller senare i 
frågan om invandring. 

Nyligen hävdade fi-
nansminister Magda-
lena Andersson (S) 
i DN att barnfattig-
domen i landet är ett 
”avgörande skäl” för 
att strama åt flyktingin-
vandringen. Hon vill inte ha ett 
samhälle med ökande klyftor och 
dåliga uppväxtförhållanden för 
barn. Sådana uttalanden där man 
sätter två utsatta grupper emot 
varandra, så nära valet är tungt att 

läsa. Att skylla landets problem på 
fattiga flyktingbarn kan bara elda 
på rasismen.

Här krävs konkreta åtgärder och 
Vänsterpartiets politiska utspel 
och förslag bygger på vår ide-
ologi: socialism och feminism på 
ekologisk grund, och övertygelsen 
om alla människors lika värde.

Vänsterpartiet i Stockhol-
ms läns landsting gör just 

det, de ger åtta konkreta 
förslag på förbättringar 
för kvinnor inom vården. 

Vi gör skillnad, snart 
blir en av de jämlikhets-

reformer som vi har varit 
med och drivit igenom verklighet. 
I sommar kommer alla unga få 
åka gratis kollektivtrafik, och 
landstingsfullmäktige har röstat ja 
till att också unga med färdtjänst 
ska få åka gratis enligt ett förslag 

från Vänsterpartiet Stockholms 
läns landsting.

Kampen för ett socialistiskt 
samhälle fritt från rasism och sex-
ism fortsätter. Var med du också! 
Vi ses på Järvaveckan, EuroPride 
och såklart på valupptakten den 
18 augusti! ■

“I sommar får
 alla unga åka 

gratis kollektiv-
trafik”

Elena Karlström
distriktsordförande
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Vänsterpartiet Jämställd sjukvård

Dags för jämställd sjukvård

 Stärk vården för kvinnor.
 
Förbättra bemötandet av kvinnor i 
sjukvården.

Stärkta insatser vid psykisk ohälsa.

Halvera förlossningsskadorna.

Få fler att våga söka hjälp mot mäns 
våld och förebygg sexuella 
trakasserier.

Möt behoven hos alla kvinnor.

Forska mer på kvinnors hälsa och 
sjukdomar.

Fördela resurserna rättvist mellan 
kvinnor och män.

1.
2.

Under det senaste decenniet har vården i Sverige blivit mer jämställd, men än finns mycket kvar att göra. 
Män har fortfarande större chans än kvinnor att få vård på en strokeenhet när de drabbats av stroke. Inom 
cancervården finns fortfarande skillnader i vilken vård man får utifrån kön. Andra underprioriterade sjuk-
domar drabbar enbart kvinnor, till exempel endometrios och PMDS, som båda orsakar stort lidande. Risken 
för förlossningsskador är tre gånger högre vid sjukhusen i Stockholm än i Norrbotten.

Det finns ett samband mellan dålig arbetsmiljö, bristande resurser och att det framför allt är kvinnor som 
arbetar i vården. Vi har tagit fram åtta förslag för en jämställd hälso- och sjukvård. Du kan läsa mer om de 
konkreta förslagen på vår hemsida, storstockholm.vansterpartiet.se. ■

Läs mer på: storstockholm.vansterpartiet.se

3.
4.

5.

6.

7.

8.

8 förslag för en jämställd hälso- och sjukvård:
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Järvaveckan

Bild från distriktårskonferensen 2015

För tredje året i rad går Järvaveckan av stapeln. 
I nio dagar mellan den 9 och 17 juni fylls Spånga 
IP med föreningar, myndigheter, organisationer 
och inte minst politik. 

Järvaveckan är gratis och syfter till att minska 
avståndet mellan politiken och medborgarna och 
motverka utanförskap i förorterna.

16 juni - Vänsterpartiets dag
Lördagen 16 juni är det Vänsterpartiets dag och da-
gens tema är bostad. Partiledare Jonas Sjöstedt ta-
lar på scen 19.00. 

Det kommer bli en späckad dag som du inte vill 
missa. Vänstepartiets vice ordförande och bostads-
politiska talesperson Nooshi Dadgostar kommer 
finnas på plats och det kommer hända saker i Vän-
sterpartiets tält.

Mycket som händer
Varje dag har ett tema och alla partier har en egen 
dag. Varje kväll håller en politiker från det aktuella 
partiet tal. Det bjuds även på bland annat föreläsnin-
gar och seminarier. Varje dag är det en politikerde-
batt att på scen och Vänsterpartiet är såklart med 
och diskuterar dagens tema. 

Träffa oss
Vänstepartiets finns på plats med ett tält som är öp-
pet 15.30-20.00 varje dag utom fredagen 15 juni. 
Ta chansen och prata om hur vi skapar ett samhälle 
för alla inte bara några få.

Följ med
Vill du vara med under Järvaveckan? Maila stor-
stockholm@vansterpartiet.se. 

Tre saker du inte ska missa när du är 
i Tensta

Kom och lyssna på 
Jonas Sjöstedt, 
lördagen 16 juni 

klockan 19.00!

Följ med  på Järvaveckan
Jonas Sjöstedt.
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Järvave ckanVänsterpartiet

Hitta till Spånga IP:
Pendeltåg: 
Linje 35. Gå av vid Spånga station. Därefter kan 
du antingen promenera drygt tio minuter, alter-
nativt ta buss 179 mot Sollentuna, eller 154 mot 
Häggvik och gå av vid Spånga idrottsplats. 

Tunnelbana:
Gå av i Tensta. Promenera sedan antingen Hag-
stråket eller Tenstastråket ner  till Tenstavägen. 
Därifrån ser du Spånga IP. 
Du måste gå runt IP:n för att komma in.

I facebookevenemanget “Vänsterpartiet på poli-
tikerveckan Järva” hittar du uppdaterade upp-
gifter om vad som händer varje dag. Ta med vän-

Vänsterpartiets dag!
Lördag 16 juni, är det Vänsterpartiets dag.  

19.00 är det partiledartal med Jonas Sjöst-

edt. Jonas kommer prata om hur vi bygger 

ett samhälle för alla, inte bara för några få. 

Dagens tema är bostad. Kom och lyssna!

Fler saker som händer under veckan:

Lördag 9 juni, tema jämlikhet och jämställd-

het. Rossana Dinamarca, feministisk tales-

person, deltar i politikerdebatten.

Söndag 10 juni, tema hälsa och omsorg. 

Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson, del-

tar i politikerdebatten.

Måndag 11 juni, tema företagande och en-

treprenörskap. Håkan Svennerling, lands-

bygdspolitisk talesperson, deltar i debatten.

TIsdag 12 juni, tema integration och migra-

tion. Christina Höj Larsen, migrationspolitisk 

talesperson, deltar i politikerdebatten.

Onsdag 13 juni, tema skola och utbildning. 

Daniel Riazat skolpolitisk talesperson, deltar 

i politikerdebatten.

Torsdag 14 juni, tema arbetsmarknad och 

etablering, Ali Esbati, arbetsmarknads-

politisk talesperson, deltar i debatten.

Fredag 15 juni, stängt i tältet. 

Elena Karström, distriktsordförande Vän-

sterpartiet Storstockholm, deltar i politiker.

Lördag 16 juni, VÄNSTERPARTIETS DAG! 

Tema bostad. Nooshi Dadgostar, bostads-

politisk talesperson, deltar i debatten.

Söndag 17 juni, tema trygghet och insatser. 

Ann-Margarethe Livh, bostads- och 

demokratiborgarråd i Stockholm stad, deltar 

i debatten.

Rossana Dinamarca  och Ali Esbati. Foto Denny Lorentzen
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Vänsterpartiet gör skillnad storstockholm.vansterpartiet.se

såklart att den ska rivas upp. Vänsterpartiet driver att 
Sverige ska ta större ansvar för att lyfta hbtq-frågor 
det internationella arbetet, såväl i det nordiska sa-
marbetet, som i EU och i biståndsarbetet.

Tillsammans blir det bättre
Vänsterpartiets deltagande på EuroPride planeras 

av en ideell arbetsgrupp som får stöd från distrikt-
sexpeditionen, men fler kan vara med och hjälpa till! 

Det är årets roligaste evenemang och årets planer-
ingsgrupp har planerat massa kul som man inte vill 
missa. Det är enkelt att haka på. Man kan höra av 
sig nu och vara med redan i utformandet, eller haka 
på senare i sommar som volontär, eller helt enkelt 
bara skaffa sig en färgglad outfit och gå med oss i 
paraden! ■

Visste du att Vänsterpartiet var det första partiet 
att gå med i Prideparaden i Stockholm 1977? Då 
hette det Frigörelsedagarna och homosexualitet 
var fortfarande listat som en diagnos hos Social-
styrelsen. 

Det har förts en envis politisk kamp för att få sam-
ma juridiska rättigheter som heterosexuella och för 
att bryta normer och skamkultur i samhället. 

27 juli-5 augusti är det dags för EuroPride. Vän-
sterpartiet kommer arrangera seminariepunkter i 
Pride House på Kulturhuset, ha ett tält i Pride Park 
på Östermalms IP och demonstrera och paradera ge-
nom Stockholms gator i Prideparaden. 
 Den tillfälliga asyllagen slår hårt mot hbtq-per-

soner som flyr till Sverige och Vänsterpartiet vill 

EuroPride 2018

... i paraden

Paraden tågar genom Stockholm 
på lördagen den 4  augusti. 
 
Gå med Vänsterpartiet! Håll utkick 
på hemsidan där uppdateras all 
information om hur du hittar oss!

... på EuroPride House

Pride House på Kulturhuset 
på Sergels torg håller öppet i 5 
dagar från 30 juli till 3 augusti. 
Här genomförs närmare föreläs-
ningar, debatter, filmvisningar, 
teater och konstutställningar. 
Håll utkik efter våra seminarier! 
 

...på festivalområdet

Festivalområde på Östermalms IP 
i fyra dagar från onsdag till lördag 
med underhållning och framträ-
danden, och vi har som alltid ett 
tält med glada hbtq-aktivister på 
plats! Kom förbi, umgås, diskutera 
och ta del av våra aktiviteter.  
 

Vänsterpartiet på EuroPride...

Vill du 
vara med?

Maila till 
storstockholm@
vansterpartiet.se

Häng med på EuroPride 2018
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Vänsterpartiet gör skillnad

Den stora politiska frågan under våren har varit 
tryggheten. Idag är det tyvärr så att människor i 
olika delar av staden inte har samma trygghet i sin 
vardag, och det är oacceptabelt. Ingen ska någon-
sin behöva känna sig rädd i sin egen stad. 

Vänsterpartiet i Stockholms stad driver på kom-
munal nivå en rad frågor för att tryggheten ska öka. 
Vi vill satsa ännu mer resurser där de verkligen kan 
göra skillnad och det är vi som främst driver på för 
att lyfta fram det förebyggande arbetet. ■

Vänstern driver på för 
att öka tryggheten

Några saker vi gjort under mandat-
perioden i Stockholms stad: 

Förbättrat arbetsvillkoren för per-
sonal som arbetar med utsatta män-
niskor och genomfört en löneökning 
för socialarbetare i utsatta områden.

Anställt fler fältassistenter, medbor-
garvärdar och liknande som rör sig 
runt i staden och kan fånga upp och 
lösa problem i ett tidigt skede. 

Öppnat fler fritidsgårdar. 

Det här är några saker vill vi göra 
efter valet: 
Anställa fler som kan arbeta  
uppsökande med t.ex. ungdomar 
som inte kommer till skola eller 
fritidsverksamhet.

 Öppna fler träfflokaler för kvinnor.

- Valåret 2018 är i full gång, och vi ser som vanligt 
hur de feministiska frågorna nedprioriteras och 
försvinner i debatten. Därför startar vi nu 5podden 
- en feministisk podcast från vänster. Det säger 
Clara Lindblom, äldreborgarråd i Stockholms 
stad och Nooshi Dadgostar, vice ordförande för 
Vänsterpartiet som har 5podden ihop. 

I första avsnittet gästas de av ingen mindre än 
fotbollslegenden Pia Sundhage.

Lyssna på 5podden på fempodden.se eller där 
poddar finns. ■

Feministisk vänsterpodd

Gratis SL-kort

Nu får alla unga samma möjlighet att åka 
på utflykt. Vänsterpartiet har i budget-
förhandlingar bland annat fått igenom gra-
tis SL-kort för unga på sommaren.

Alla barn och ungdomar har rätt till ett bra 
sommarlov, oavsett om föräldrarna har 
mycket eller lite pengar.  ■



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.

Häng med oss på EuroPride! 
Vänsterpartiet kommer ar-
rangera seminariepunkter i 
Pride House på Kulturhuset, 
ha ett tält i Pride Park på Ös-
termalms IP och demonstrera 
och paradera genom Stock-
holmsgator i Prideparaden 4 
augusti

Läs mer inne i tidningen.

JÄRVAVECKAN
SPÅNGA IP
9- 17 JUNI

Vänsterpartiet finns på plats på 
årets Järvavecka. Kom förbi 
Vänsterpartiets tält som är 
öppet alla dagar mellan 15.30 
och 20.00 förutom fredagen 
den 15 juni.  

Varje dag deltar vi i debatten 
18.00-18.45.

16 juni, 19.00, håller Jonas 
Sjöstedt, partiledare för 
Vänsterpartiet tal. 

Läs mer inne i tidningen.

Swish  1236510879
PG 57 62 4 - 9 

Posttidning B

Skriv upp 18 augusti i kalendern. Då 
är det nämligen dags för valupptakt. 

Jonas Sjöstedt är på plats och det 
blir musik, mat och massa andra som 
också vill skapa ett samhälle för alla - 
inte bara några få.

VÄLKOMNA!

Vill du hjälpa till under kvällen?
Hör av dig till: storstockholm@
vansterpartiet.se

VALUPPTAKT

Lär dig argumentera för Vän-
sterpartiets miljöpolitik med 
Deniz Butros. Det blir en in-
spirerande kväll med mas-
sor av pepp inför valrörelsen. 
Miljöpolitik är mycket annat 
än bara siffror och tekniska 
lösningar. Den handlar om 
värderingar och en samhälls-
vision som vi vill förverkliga.

Välkommen!

EUROPRIDE
27 JULI- 5 AUGUSTI
STOCKHOLM

MILJÖARGUMENTATION 
FÖR  KVINNOR
12 JUNI,  18:00–20:00.
KUNGSGATAN 84


