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strålande arbete och resultatet är över våra förväntningar”. 
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Alla ska ha möjlighet att söka skydd undan krig, förtryck och för-

följelse och kunna få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt. 

Därför startar vi nu en kampanj till förmån för Fristadsfonden. 
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Vi förbehåller oss rätten att publicera 
material elektroniskt, detsamma gäller 
publicering på internet. Vi ansvarar ej för 
obeställt material.

Ledare:  Vi tar kampen för 
alla människors lika värde

Valet är över – och nu är det 
dags att göra politik av all vår 
glöd och entusiasm!

Valarbetet har varit fantastiskt, 
vi har tillsammans gjort ett strå-
lande arbete och resultatet är över 
våra förväntningar. Vi är nu över 
7000 medlemmar och vi fortsätter 
öka varje dag.

Välkomna alla nya med-
lemmar. Tillsammans 
kan vi nu ta tag i de 
uppgifter som väntar. 
Vänsterpartiet Stor-
stockholm har valt att 
ha en eftervalskam-
panj som alla kan delta 
i på olika sätt. 

Just nu blir vår människosyn allt-
mer hotad, tonen mot flyktingar 
och invandrare blir allt hårdare, 
både i Sverige och internationellt. 
Från EU-kommissionen kommer 

beskedet att Fästning Europa ska 
stärkas med 10 000 beväpnade 
gränsvakter som har rätt att agera 
i alla EU-länder.

Asylrätten i EU hotas alltmer. 
Nu samlas vi för att ta krafttag för 
flyktingarna och mot rasism. Vi 
ska finnas på gator och torg och 
på sociala medier och föra fram 

budskapet om en solidarisk 
människosyn och en hu-

man flyktingpolitik. 
Fristadsfonden är en 
stark kraft och där kan 
vi göra en insats för att 

samla in pengar. Pengar 
som i praktiken kommer 

att rädda människors liv. 
Samtidigt som vi tar kampen för 

alla människors lika värde så ska 
vi också sätta oss in i det politiska 
läget på våra medlemsmöten och 
fortsätta utveckla det politiska in-

nehållet. Idag, efter detta valresul-
tat, är det viktigare än någonsin 
för oss att satsa på vårt program, 
vår ideologi och våra politiska 
visioner. Organisera dig, studera 
och aktivera dig!

Vi ser fram emot att träffas un-
der trevliga former, både nya och 
gamla medlemmar kommer att 
behövas i olika funktioner i Vän-
sterpartiet Storstockholm! ■

“Organisera 
dig, studera och 

aktivera dig”

Elena Karlström
distriktsordförande
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Vänsterpartiet Studier

NACHOS FÖR NYA
- Nachos och politik med en riksdagsledamot
Har du nyss blivit medlem? Eller har du varit medlem ett tag men vill lära dig mer om partiets politik? Till-
sammans kan vi påverka vilket samhälle vi vill ha. Hela hösten ordnar vi Nachos för nya, en kväll för nya 
medlemmar med politik och mat tillsammans med våra riksdagsledamöter. Ingen föranmälan krävs.
Kungsgatan 84, Kafé Marx, klockan 18-20.
 

Fler datum att välja mellan:
Q  16 oktober med Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson.
Q 30 oktober med Karin Rågsjö, socialpolitisk talesperson.
Q 20 november
Q 4 december

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD 
En kurs för dig som nyss blivit medlem eller vill lära dig mer om partiets politik
För dig som vill fördjupa dig lite mer finns heldagskursen Tillsammans gör vi skillnad – kurs för nya med-
lemmar under hösten. Här går vi igenom Vänsterpartiets politik tillsammans med några av våra politiska 
företrädare. Vi bjuder på frukost och lunch. Nästa tillfälle är 20 oktober. 
Kungsgatan 84, Kafé Marx, frukost fika från 9.30. Kurs 10-16.30.

Fler datum att välja mellan:
Q  20 oktober, 3 november, 2 december.
Q anmalan.storstockholm@vansterpartiet.se

Studera med oss i höst

Hej, Gino Berg Ojeda
Orförande för Vänsterpartiet 
Kista.

Vi har träffat Gino och pratat om 
studier, gemenskap och framtidens utmaningar  
för partiets studiearbete.

Varför gick du din första första kurs i  
Vänsterpartiet? 
– Jag ville träffa andra likasinnade och  
utveckla min kunskap tillsammans med andra.

Varför är det viktigt med fortbildning för  
vänstern?
– Vår analys av samhället är nödvändig att  
kunna bra. Denna grund måste hållas fräsch,  
utvecklas och sättas i olika sammanhang. ■
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storstockholm.vansterpartiet.seTillsammans för Fristadsfonden

Bild från distriktårskonferensen 2015

Under senare år har många människor sökt sig till 
Sverige undan krig och förtryck. Socialdemokra-
terna och Miljöpartiet har svarat med att försvåra 
för människor att ta sig hit, till exempel genom att 
införa gräns- och ID-kontroller och dessutom stödja 
EU:s politik för att hindra människor från att ta sig 
in i Europa. I juni 2016 röstade riksdagen för en 
tillfällig lag som begränsar möjligheterna att få up-
pehållstillstånd i Sverige. 
 När världen som allra mest behöver stå upp för 
asylrätt och medmänsklighet vänder Sverige och 
EU ryggen till. 

Vi vill se en mänsklig, välkomnande och reglerad 
flyktingpolitik i Sverige och Europa. En sådan poli-
tik tar sin utgångspunkt i ett rättighetsperspektiv. 

Idag är handläggningstiderna och den bristande 
rättssäkerheten i asylprocessen stora problem. Det 

tar också lång tid efter beviljad asyl 
innan nyanlända kommunplaceras. 

Vänsterpartiet vill förkorta vän-
tetiderna, stärka rättssäkerheten samt 
förbättra möjligheterna till meningsfull 
sysselsättning under väntan på asylbeslut.

Alla ska ha möjlighet att söka skydd undan krig, 
förtryck och förföljelse och kunna få sina asylskäl 
prövade på ett rättssäkert sätt. Därför startar vi nu en 
kampanj till förmån för Fristadsfonden. 

Detta gör fristadsfonden
Fristadsfonden instiftades 1995 och har sedan dess 
hjälpt flyktingar att få en rättvis juridisk prövning 
av sina flyktingskäl. Fondens medel kan endast gå 
till juridisk hjälp för att alla som skänker pengar ska 
vara trygga med hur de används.

“Alla ska ha 
möjlighet att söka 

skydd från krig”

... det vill EU-kommissionen vill anställa.  Gränsvakterna  ska 
kunna gå in i ett EU-land utan landets medgivande för att stoppa 
flyktingar. Samtidigt ska deportationerna av asylsökande öka. 

10 000 gränsvakter...

Fristadsfonden

Märk överföringen med “fristadsfonden”

Swischa till nummer:

1230410191Hjälp fler till en fristad
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Tillsammans för FristadsfondenVänsterpartiet

Ge en gåva
Din gåva gör att Fristadsfonden kan 
fortsätta sitt arbete och se till att 
drabbade familjer, barn och ungdo-
mar får det stöd de behöver.

 Många har varit utsatta för förföljelse och grym 
tortyr eller har traumatiska krigsupplevelser bakom 
sig. De asylsökande som fonden hjälper hyser en 
välgrundad fruktan för att återvända till de länder de 
flytt ifrån och tvingas därför gömma sig i vårt land.

Därför behövs pengar nu
Fondens medel sinar just nu i snabb takt. Som kon-
sekvens av den hårdnande politiken får fler flyktin-
gar avslag och ansökningarna hos fonden blir fler. 
Inte alla beviljas sökt hjälp, men även de mest an-
gelägna fallen är så pass många att fondens medel 
med nuvarande takt kommer att vara helt slut inom 
några månader. Få känner till fonden och dess ar-
bete. För att kunna övertyga myndigheterna om att 
flyktingarna har asylskäl, har Fristadsfonden varit 
tvungna att bekosta många tortyrutredningar, läkar-
utlåtanden och psykologintyg. Många behöver tolk 
vid sina kontakter med svenska myndigheter, även 
det bekostas av fonden i samband med till exempel 
en tortyrutredning. Detta gör att de redan tidigare 
stora behoven av pengar har ökat. ■

Sedan Fristadsfonden bildades har fonden hjälpt hundratals 
människor att få en fristad i Sverige och kommer fortsätta  
med det tills Sverige och Europa får en human flyktingpolitik 
istället för stängsel, inre gränskontroller och deportationer.

Till  Plusgiro: Sätt in pengar  
direkt på fondens plusgirokonto 
26 31 25-7 

Swisha din gåva till: 
123 350 89 00 

Bli månadsgivare
Den absolut viktigaste för fonden 
är att få in pengar varje månad. Det 
underlättar otroligt för arbetet.

Bli månadsgivare!  
Ladda hem autogiroblanketten 
på: fristadsfonden.se/bidra/

Låt fler få möjlighet att stara livet

Följ Fristadsfonden 
på facebookf

Fristadsfonden

Märk överföringen med “fristadsfonden”

Swischa till nummer:

1230410191
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Tillsammans kan vi påverka storstockholm.vansterpartiet.se

En starkare kraft för rättvisa
Tack vare allt fantastiskt valarbete har Vänsterpar-
tiet vuxit på riksnivå, i landstinget och i nästan alla 
kommuner. Valresultatet blev på många håll mycket 
bättre än våra högt satta förväntningar.

– Tusen tack till alla som engagerat er i valrörelsen! 
Alla ni som delat ut flygblad, satt upp affischer, 
debatterat, knackat dörr, ringt väljare, arrangerat 
torgmöten, cykelturnéer och gatufester. Enbart i 
Ringstugan har vi tillsammans kontaktat tusentals 
potentiella vänsterväljare! Säger Elena Karlström, 

ordförande i Vänsterpartiet Storstockholm.
Samtidigt som Vänsterpartiet i Storstockholm har 

ökat i alla de olika valen har även medlemsantalet 
växt, och fortsätter växa. I Storstockholm är vi nu 
över 7000 medlemmar.

– Ta er tid att glädjas åt våra framgångar. Till-
sammans har vi gjort en enastående insats! Nu or-
ganiserar vi oss för att bli en ännu starkare kraft för 
rättvisa och jämlikhet. ■

Vänsterns studentförbund startar upp 
en lokalförening på Södertörn. Häng på!

f
Maila namn och 
vad du pluggar till:
vsfsthlm@gmail.com

www.facebook.com
/vsfstockholm/
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Vänsterpartiet går fram i hela länet

Du vet väl att du kan vara medlem i både en geo-
grafiskt baserad partiförening och en facklig bran-
schförening? I dagsläget finns åtta branschföreningar 
organiserade utifrån fack- eller branschtillhörighet. 
Alla från Hotell- och restauranganställda, Kom-
munalare, Vårdförbundare och Seko-medlemmar 
väljer att organisera sig politiskt på detta vis. 

Ny branschförening på gång
– Vi är i full färd med att starta två nya föreningar, 
en för dig som är medlem i Akademikerförbundet 
SSR och en lite bredare förening vid namn Indus-
trivänstern, den vänder sig till dig som arbetar inom 
industrin, eller är medlem i IFMetall, Livsmedel-
sarbetareförbundet, GS eller Pappers, säger Robert 
Mjörnberg, i Vänsterpartiet Storstockholms fack-
liga utskott.

Våra fackliga föreningar har regelbundna ak-
tiviteter med koppling till respektive förenings 
yrken, både när det rör opinionsbildning eller ar-
betsplatsnära aktiviteter.■ 

Vill du vara med i branschförening? 
Maila storstockhom@vansterpartiet.se

Medlem i facket?

Ett fantastiskt landstingsval
Vänsterpartiet ökar i landstingsvalet i hela länet. 
Vi vinner nästa 50 000 fler röster och 
går fram 2,87 procentenheter till 10,57% och 
är med det tredje största partiet. 

Här ökar vi mest:
Stockholm 14,6% (+4,3)
Sundbyberg 11,6% (+3,2)
Solna 10,5% (+2,0)
Botkyrka 10,3% (+2,5)
Järfälla 9,57% (+2,6)
Huddinge 9,51% (+2,9)
Haninge 8,76% (+2,9)

Kommunala framgångar
Även i kommunerna går vi framåt nästan  
överallt. Vi har nu 90 kommunfullmäktige-
ledamöter runt om i Storstockholm.

Största framgångarna hittar vi i:
Stockholm 13% (+ 4,1)
Sundbyberg 11,1% (+ 3,41)
Järfälla 8,8% (+ 2,23)
Huddinge 8,7% (+ 2,55) 
Solna 8,6% (+ 1,45 )
Vaxholm 6,3% (+ 2,3)

Största parti i riksdagsvalet
I flera valkretsar i Stockholms stad är 
Vänsterpartiet största parti i riksdagsvalet. 

I flera andra kommuner, Botkyrka, Haninge, 
Huddinge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Solna 
och Sundbyberg är vi näst största parti i 
ytterligare många valkretsar.

Västra Bagarmossen 35,1%
Centrala Bagarmossen 31,4%
Bergrådsvägen i Bagarmossen 31,1%
Brotorp i Bagarmossen 31,0%
Rackarbergen på Södermalm 26,4%
Svandammen i Midsommarkransen 27,9%
Östra Björkhagen 26,1%
Östra Västberga 25,5%
Mellersta Aspudden 25,4%
Västra Björkhagen 25,2%
Södra Midsommarkransen 24,9%
Centrala Midsommarkransen 24,9%
Östra Midsommarkransen 24,1%
Telefonplan 23,1%
Skrapan på Södermalm 22,8%
Lappkärrsberget på Östermalm 22,3%
Bergsunds strand på Södermalm 21,4%

www.facebook.com
/vsfstockholm/



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

Vårdens politiska makt-
strukturer och ekonomiska 
villkor inom det kapitalis-
tiska samhället är en växande 
fråga inom samtida Marx-
studier. Vi studerar hur olika 
sjukvårdssystem speglar kl-
assamhället genom kontroll 
över sjukvårdsinstitutioner, 
hierarkier mellan vårdarbetare 
och olika försäkringssystem.

Fem träffar med start torsdag 
Q 8 november kl. 20.00 

KARIN  RÅGSJÖ
KAFÉ MARX,

KUNGSGATAN 84, 
14 AUGUSTI, 

KL. 18.00-20.00

Hitta just din plats i Vänster-
partiet. Nu drar vi igång 
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. 
 
Q 20 oktober
Q 3 november
Q 2 december

Posttidning B

Tillsammans kan vi påver-
ka vilket samhälle vi vill 
ha. Hela hösten ordnar vi 
Nachos för nya, en kväll 
för nya medlemmar med 
politik och mat tillsam-
mans med våra riksdags-
ledamöter.

Flera datum att välja på:
Q 16 oktober
Q 30 oktober
Q 20 november
Q 4 december

TILLSAMMANS GÖR 
 VI SKILLNAD
KAFÉ MARX 
KUNGSGATAN 84

ALI  ESBATI
  SOLNAS FOLKETS 

HUS, 
21 AUGUSTI, 

KL. 18.00-20.00

NOOSHI DADGOSTAR
KAFÉ MARX,

KUNGSGATAN 84, 
28 AUGUSTI,

 KL. 18.00-20.00

JENS HOLM
KAFÉ MARX,

KUNGSGATAN 84, 
4 SEPTEMBER,

 KL. 18.00-20.00

NACHOS FÖR NYA
KAFÉ MARX 
KUNGSGATAN 84

CIRKEL: MARXISTISKA 
LÄSNINGAR AV HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRD
KAFÉ MARX , KUNGSGATAN 84

Träffa:

Jonas Sjöstedt
17 oktober, 18.30,
Fanfaren, Farstagången 8.


