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Att klimatomställningen måste vara snabb och rättvis är en självklarhet 
för oss som socialister. Vi kräver att ett nödläge för klimatet ska utlysas.

Medlemstidning för Vänsterpartiet i Storstockholm

Vänsteraktuellt

STOLT VÄNSTER
Sid. 4-5 

Fira Pride med vänstern i Stockholm 29 juli-3 augusti! 
På mittuppslaget hittar du allt kul som händer.

VA



2

storstockholm.vansterpartiet.seLedare

VA
Vänsteraktuellt ges ut av  
Vänsterpartiet Storstockholm. 
Ansvarig utgivare: Elena Karlström.
Redaktör: Anna Nilsson.
Redaktion: Siri Jonsson, Torbjörn Granrot 
och Björn Öberg.
Adress: Vänsterpartiet Storstockholm,
Box 12660, 112 93 Stockholm.
Telefon: 08-654 13 10.

E-post: storstockholm@vansterpartiet.se
Hemsida: storstockholm.vansterpartiet.se
Framsida: Stockholm Pride 2018.

Vi förbehåller oss rätten att publicera 
material elektroniskt, detsamma gäller 
publicering på internet. Vi ansvarar ej för 
obeställt material.

Ledare:  Utlys nödläge 
för klimatet!
Bussen var på väg från Mantarodalen upp över 
Anderna och ner till Lima. Familjen lämnade 
den vackra och bördiga högplatån, 3500 me-
ter upp, där släkten har sina rötter. Vi for rakt 
igenom La Oroya, den gamla gruvstaden med 
uråldriga smältverk, en av Perus viktigaste 
industrier. Vi såg giftiga moln bolma ur skor-
stenarna och väldiga svarta berg av gruvavfall 
längs vägen.

La Oroya räknas som en av världens tio mest ned-
smutsade platser. I hundra år har koppar, tenn, järn-
malm, silver och guld processats. Cyanid, 
svavelsyra, kadmium, arsenik, kvick-
silver och bly är biprodukterna. För 
några år sedan mättes blyhalten hos 
invånarna och 97 procent av barnen 
hade skyhöga värden i blodet. Man-
tarofloden som bevattnar dalens 
småjordbruk är stendöd. Om eko-
systemet uppe i Anderna kan räddas 
vet ingen.

Men gruvarbetarna då? För några år sedan 
gick det amerikanska bolaget som drev La Oroya 
i konkurs. Huvudägaren ville sälja men då krävdes 
högre tillåtna halter av svaveldioxid för att hitta 
någon köpare. Då riskerar 1600 gruvarbetare bli 
arbetslösa, eller utsätta sina kroppar för ännu mer 
gifter. Ett par år tidigare gick desperata arbetare ut i 
protester, en dödades och hundratals skadades.

Att klimatomställningen måste vara snabb och rät-
tvis är en självklarhet för oss som socialister. Vi 
kräver att ett nödläge för klimatet ska utlysas. Att 

det måste gå snabbt börjar allt fler bli medvetna om, 
men rättvisedelen får vi inte glömma. Det är inte de 
förtvivlade och utsugna arbetarna som ska betala för 
nedsmutsningen och tvingas välja mellan att andas 
svaveldioxid eller förlora jobbet. 

Nu gör vi alla det vi kan där vi bor. Och det är en 
stark och nödvändig plikt. Vi ska vara stolta här i 
Storstockholm över vårt trägna arbete med vår om-
ställningsplan för klimatet.

Hoppas att många av oss får en chans till ledighet i 
sommar. Sen fortsätter kampen mot olika höger-

styrens utförsäljningar av allmännyttan runt 
om i länet. Fira också sommaren genom 

att stå upp för allas rätt att vara och äl-
ska den de vill – Pride väntar.

Elena Karlström
distriktsordförande

“Rättvisedelen 
får vi inte  
glömma.”
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Vänsterpartiet Region Stockholm

NKS-kaoset 
fortsätter
Varje vecka rapport-
erar media om nya 
skandaler på NKS, 
Nya Karolinska Solna. 
Det är inte en slump. 
Den styrande Stockhol-
mshögern, nu med stöd 
av Miljöpartiet, har haft 
makten i över 12 år. Det 
är en aggressiv borgerlig 
politik som skapat kao-
set.

– Vi lyssnar på fack-
förbund och personal. 
Vi vill stärka person-
alen med bättre arbets-
villkor, högre löner och  
förkortad arbetstid, säger 
Jonas Lindberg, sjuk-
vårdspolitiker för Vän-
sterpartiet i Region 
Stockholm.

I Region Stockholm 
har Vänsterpartiet flera 
gånger föreslagit att un-
dersköterskor och sjuk-
sköterskor ska få läsa till 
specialist på arbetstid. 
Vi har också föresla-
git att den som läser till 
specialist ska få högre 
lön. De blågröna röstar 
emot. 

– Vi kämpar för att 
personalen ska få bättre 
villkor, så att NKS blir 
en attraktiv arbetsgi-
vare. Då kan de öppna 
stängda vårdplatser och 
operationsköerna kom-
mer att bli kortare, 
avslutar Jonas Lindberg.

Värmeverken och flyg-
platserna är regionens 
största utsläppare av 
växhusgaser. Den enda 
industri vid sidan av 
dessa som tar sig in på 
topp tio-listan är oljeraf-
finaderiet i Nynäshamn.

Inrikesflyget från 
Bromma är det mest lätt-
åtgärdade problemet. 
En flygresa till Göte-
borg motsvarar 40 000 
tågresor i koldioxidut-
släpp och tidsmässigt är 
vinsten i princip noll.

Satsa på järnvägen 
Vi vill stänga Bromma 
flygplats och bygga 
bostäder på marken. Ny-
investeringar måste  ske 
i järnvägstrafiken och 

Regionens värsta klimatbovar
Värtaverket Kraftvärmeverk i Stockholm

Högdalenverket Kraftvärmeverk i Stockholm 

Arlanda flygplats i Sigtuna

Nynas AB Oljeraffinaderi i Nynäshamn

Igelsta värmeverk Kraftvärmeverk i Södertälje

Bristaverket Kraftvärmeverk i Sigtuna

Hässelbyverket Kraftvärmeverk i Stockholm

Bromma flygplats i Stockholm

Fittjaverket Kraftvärmeverk i Botkyrka

Vilundaverket Kraftvärmeverk i Upplands Väsby

Vänsterpartiet tar 
klimatkrisen på all-
var. Vi granskar de 
värsta utsläpparna i 
Stockholmsregionen.

inte läggas på att bygga 
ut Arlanda.

Sluta elda kol och olja
Värmeverken eldar våra 
sopor och Värtaverket 
är Stockholms värsta 
utsläppare eftersom de 
även eldar med kol. 

Vänsterpartiet har 
drivit igenom att Vär-
taverket ska sluta elda 
kol men de hävdar att de 
måste ha kol som reserv. 

Inga värmeverk ska 
bränna fossila bränslen. 

I valrörelsen till Euro-
paparlamentet pratade 
alla partier klimat. När 
miljörörelsen granskat 
hur ledamöter röstat i 
riksdagen och Europap-
arlamentet får Vänster-
partiet högsta betyg.

Nu är det tid att agera. 
Politiker måste följa 
klimatmålen och Paris-
avtalet.

Anna Sehlin, oppositionsregionråd och Jens Holm, riksdagsledamot har skrivit en längre artikel om 
klimatbovarna i Direktpress lokaltidningar. 

B
Följ  Vänsterpartiet Region Stockholm på Facebook.  
Hjälp gärna till att sprida våra nyheter i sociala medier, 
med insändare eller i Ring P1! 
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Häng med 
Vänsterpartiet på 
Stockholm 
Pride 2019

Pride House
Seminarier 29 juli-1 augusti

Vi planerar två spännande semi-
narier. Ett med fokus på progressiv 
HBTQ-politik och ett om heteronor-
men inom idrotten. 

I Pride House kommer det såklart 
vara massor av andra intressanta 
seminarier. Håll utkik på www.stock-
holmpride.org

Pride Parade
Rålambshovsparken
Lördag  2 augusti
Frukost 11.00-12.30 

Kom på pepp-frukost med Jonas 
Sjöstedt inför paraden (oavsett 
vilka du ska gå med i paraden!). Vi 
samlas traditionsenligt under bron i 
Rålambshovsparken.

Vid 12.45 ställer vi upp oss. Åk med 
på flaket, promenera, dansa eller 
kör en av lådcyklarna. Vänsterparti-
ets plats är inte spikad än men håll 
utkik efter mer info på Facebook. 
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Häng med 
Vänsterpartiet på 
Stockholm 
Pride 2019

Vänsterpartiet Pride

I år fokuserar vi på HBTQ-flyktingars situation i 
Sverige. Det är en grupp som har fått det väldigt 
svårt att få asyl sedan den tillfälliga lagen infördes 
2015. Migrationsverkets interna granskningar visar 
både på ett mycket bristfälligt bemötande och 
utredningar som bygger på fördomar. Detta måste 
vi göra något åt.

Vad betyder Pride för dig? 
För mig handlar Pride-veckan om att få leva den 
utopi vi strävar efter. Att gå runt i en vecka och 
få vara hundra procent sig själv tillsammans med 
andra som kanske också annars håller tillbaka på 
sig lite i vardagslivet. 

Jag har spenderat flera Prideveckor tillsammans 
med HBTQ-personer från andra länder och med 
dem blir det ofta än mer påtagligt. Som när jag var 
på Pride ett år med en transperson från Färöarna. 
Deras land har (hade då i alla fall, det var ett par 
år sedan) en väldigt konservativ förhållning till kön 
och det bor cirka 50 000 personer totalt i landet. 

Helt plötsligt befann sig den här personen i en 
Prideparad med 300 000 åskådare längs med vägen 
som hurrade och applåderade när vi kom gående. 
Vackrare minnen får man leta efter. 
Varför är Pride viktigt? 

Det handlar just om det här att finna styrka tillsam-
mans. För en utomstående kanske Prideparaden kan 
se ut mest som en färgglad folkfest. Men det finns så 
himla mycket om man kommer innanför den ytan. 
Det handlar om politik, om att mötas, om att stå upp 
för sig själv, för varandra och för våra rättigheter. 
Att fira våra politiska segrar som vi vunnit och att 
samla energi för att fortsätta kampen för att HBTQ-
personer ska få delta på lika villkor i samhället.

Att få vara 100
procent sig själv
Zofia Laine är projektledare för Vänster-
partiets arrangemang under Stockholm 
Pride. 

B
Följ  Vänsterpartiet Storstockholm på Facebook 
för mer info om V på Stockholm Pride. 

Gå med i HBTQ-Vänsterns facebookgrupp för  
ytterligare uppdateringar. På storstockholm.
vansterpartiet.se hittar du mer info om hur du kan 
hjälpa till under Pride.

Pride Park
Östermalms IP 31 juli-3 augusti

Kom och häng i vårt härliga och 
interaktiva tält! Hos oss träffar du 
andra HBTQ-socialister. Glitter, 
nagellack och annat piff finns på 
plats onsdag till lördag.
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Skärholmen och Sätra: 
127 tillhör oss

Bagis mot ombildning

Hässelby/Grimsta mot 
ombildningar

Hökis mot 
ombildningar

Rinkeby mot 
ombildningar

Husby: Norra Järva 
stadsdelsråd

Den blågröna majoritet-
en som styr Stockholm 
fortsätter ge grönt ljus 
för ombildningar. I maj 
fick över 14 500 hus-
håll inom allmännyttan 
ytterligare ett brev med 
ett så kallat erbjudande 
att starta ombildningar. 
Av dem riskerar 5000 
lägenheter att ombildas. 
Det skulle vara katastro-
falt för Stockholm.

– Varför har vi bostads- 
brist? Jo, för att under 
lång tid har det byggts 
alldeles för få hyresrät-
ter, säger Clara Lindb-
lom, oppositionsborgar-
råd för Vänsterpartiet i 
Stockholms stad.

Alla känner någon som 
behöver en hyresrätt, 
men det finns helt enkelt 
inte tillräckligt många. 
En annan anledning till 

att vi har bostadsbrist i 
Stockholm är att väldigt 
många hyresrätter har 
ombildats till bostadsrät-
ter.

– Det behövs många 
fler hyresrätter i Stock-
holm, inte färre. Därför 
är vi emot ombildnin-
gar och utförsäljningar 
av allmännyttan, säger 
Clara Lindblom.

Vänsterpartiet vill att 

Hjälp oss rädda hyresrätterna!
Följ Stockholmsvänstern på Facebook och @bostadsfighten på  
Instagram och hjälp oss att sprida våra nyheter i sociala medier.

Följ också de lokala nätverken som gör ett fantastiskt jobb i förorterna. 
Gå med i ditt lokala nätverk: 

Bygg hyresrätter och 
stoppa ombildningarna

det byggs många fler 
nya hyresrätter, och att 
det som byggs har hyror 
som folk har råd med. 
En bostad är en grund-
läggande rättighet, inte 
en lyx som bara vissa 
ska ha tillgång till.

Rågsved mot 
ombildning

Västertorp mot 
ombildning

Rädda hyresrättenB
V

Clara Lindblom, oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholms stad.



Sommartips

Sommartips!
Lyssna på Jonas Sjöstedt
2 juli håller Jonas Sjöstedt tal i Almedalen. 
Se talet i  SVT kl. 19.00.

Foto: Denny Lorentzen

Roslagen Pride
10-11 augusti anordnas Roslagen Pride 

i Norrtälje. Debatt, seminarier och parad 

den 11 augusti!

Parkteatern
Packa picknickkorgen och bege dig till nån av 

de spelplatser över hela Stockholms stad där 

Parkteatern bjuder in till gratis föreställningar. 

Parkteatern drar igång säsongen i början av juni, 

och turnerar sen runt under hela sommaren.  Du 

hittar Parkteaterns spelplan på kulturhusetstad-

steatern.se/parkteatern

Stockholms Kvinnohistoriska
På www.kvinnohistoriska.se hittar du en massa olika 

evenemang som det nya Kvinnohistoriska museet i 

Stockholm är involverade i. Fotbollssnack, filmvisnin-

gar och såklart utställningar runt  om på olika museer.

Vänsterpartiet

Lekrummet Blubb
Sjöhistoriska museet
Följ med in i en magisk del av Östersjön med 

ubåtar, fiskar sjunkna skatter och vrak! Mest 

för barn 0-6 år, men fri entré även för vuxna. 

Läs mer: www.sjohistoriska.se
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KALENDARIUM
Uppdaterat kalendarium och ändringar hittar du alltid i vårt
kalendarium  på storstockholm.vansterpartiet.se

Syninge Kamratförening 
arrangerar en helgkurs med 
klimattema på Syninge.
Bland föreläsarna finns 
Anders Wijkman, Deniz 
Butros och Jens Holm. 
Kursen kostar 500 kronor 
för deltagande föreningar 
och ytterligare 100 kronor 
per deltagare.

Q Anmälan och frågor
Britt Renman: 
ab.renman@telia.com.

Posttidning B

VÄNSTERN OCH KLIMATET
10-11 AUGUSTI
SYNINGE KURSGÅRD

Terminsstart i Vänsterskolan

STEG 1: 
Tillsammans gör vi 
skillnad! 
Välkommen på en 
heldag för nya med-
lemmar. Vi går igenom 
Vänsterpartiets politik 
och organisation och 
pratar om hur vi kan 
förändra världen till-
sammans.

Kafé Marx, Kungs-
gatan 84 kl 10-16.
Lördag 21 september
Söndag 10 november

STEG 2: 
Förändra samhället! 
I höst kör vi igång 
fördjupningskursen för 
dig som vill prata mer 
ideologi och organi-
sering.

Kafé Marx, Kungs-
gatan 84 kl 10-16.
Söndag 29 september

STEG 3: 
Bygg ett nytt samhälle 
Vi startar också steg 3. 
En helgkurs på Syninge 
kursgård med fokus på 
samhällsbyggnad och 
bostadspolitik. Begrän-
sat med platser så här 
gäller ansökan istället 
för anmälan.

Syninge kursgård  
(buss från cityterminalen)
Fre 29 nov-sön 1 dec

Anmälan (steg 1 och 2) 
E-post: anmalan.stor-
stockholm@vanster-
partiet.se eller tel: 
08-654 13 10 senast 
en vecka före kursstart. 
Anmäl specialkost och 
behov av barnpassning.

Ansökan (steg 3) 
E-post till anmalan. 
storstockholm@
vansterpartiet.se 
senast 1 november 
med beskrivning om 
varför du vill gå kursen.

Studiecirkel om Kapitalet 
och andra ekonomikritiska 
skrifter av Karl Marx.Vi 
undersöker kapitalismens 
funktionssätt, klimatkatastro-
fen och andra globala ut-
maningar. Werner Schmidt, 
professor i samtidshistoria  
och Eva-Lena Lundberg, 
CMS, leder cirkeln.

Q Anmälan: anmalan.stor-
stockholm@vansterpartiet.se

Den stora träffen för 
Vänsterpartiet under 
2019 är Vänsterdagarna i 
Göteborg. Massor av spän-
nande politiska seminarier 
och talare. Ett utmärkt 
tillfälle för nätverksträffar 
och erfarenhetsutbyte.

Q Håll utkik efter pro-
gram och anmälan på
www.vansterpartiet.se.

STUDIECIRKEL: 
MARX, KAPITALET M.M.
START 5 SEPTEMBER
KAFÉ MARX

VÄNSTERDAGARNA
2-3 NOVEMBER 
GÖTEBORG


