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Röda Röster är en periodisk 
debattskrift som ges ut av 
Vänsterpartiet i Stockholm 
stad. Den publiceras enbart 

digitalt och distribueras via e - post. Signe-
rade artiklar om såväl lokala som nationella 
och internationella frågor publiceras. Arti-
kelförfattarna ansvarar helt för innehållet 
i texterna. Redaktionen ansvarar för att de 
texter som publiceras följer Vänsterpartiets 
grundläggande värderingar och hålls i en 
saklig och kamratlig ton.

Röda Röster distribueras via e-post den sista 
arbetsdagen varje månad. Kontakta distrikts-
expeditionen storstockholm@vansterpartiet.
se om du inte får tidningen. Här kan du hitta 
tidigare utgivna nummer av Röda Röster: 
http://storstockholm.vansterpartiet.se/

roda-roster/
Redaktionen består av Erik Anders-

son,  Ellinor Hultman, Bengt Larsson, 
Martin Lööf, Johan Norlin, Klas Sandberg 
och Monica Santa Cruz.

Röda Rösters logotyp är skapad av 
Sydney Ankers.

 
Skicka din debattext till redaktionen på roda.
roster@vansterpartiet.se (max 3000 tecken 
inklusive blanksteg). Redaktionen tar gärna 
emot utkast att utveckla tillsammans med 
skribenten.

Nästa nummer utkommer 31 oktober. 
Deadline är 15 oktober.

Redaktionen vill uppmana fler kvin-
nor att delta i debatten. I nr 55 är 3 kvinnor 
och 2 män skribenter.
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Det är inte nödvändigt att alla i 
ett parti tycker precis likadant. 
Tvärtom! Ur olika ståndpunkter 

och perspektiv kan de allra mest spän-
nande förslagen och politiken komma 
fram. Däremot behöver ett parti en levande 
debatt där de olika rösterna kan mötas och 
utvecklas tillsammans. En slags demokratisk 
infrastruktur som är helt livsnödvändig för 
att ett parti ska kunna utnyttja all den kraft 
som medlemmarnas olika bakgrunder och 
kunskaper innebär. Samtidigt som alla inte 
måste tycka lika behöver alla medlemmar 
ändå få möjlighet att läsa samma texter och 
ta del i samma diskussion.

Hur ett parti ska åstadkomma denna intern-
demokratiska struktur finns det många svar 
på. Röda Röster är ett sätt. Att alla medlem-
mar i olika partiföreningar i Stockholms 
stad har ett forum att få diskutera frågor 
som är angelägna för oss är helt nödvändigt 
för att hålla ihop som parti.

Det kan handla om vår politik i Stadshuset 
och hur vi som medlemmar kan påverka 
våra politiker, eller andra frågor som rör 
Stockholms stad där vi behöver föra diskus-
sion mellan partiföreningarna. Det kan 
också handla om frågor som kan röra hela 
vårt länsdistrikt eller fackliga, feministiska, 

nationella och internationella frågor som en 
enskild medlem eller grupp av medlemmar 
anser borde lyftas och diskuteras. Kanske 
ur ett nytt perspektiv. Det ska även finnas 
plats för kritik mot partiets företrädare eller 
politiska linjer som partiet har drivit när 
behov för det uppstår.

Huvuddragen i vår politik beslutas på 
kongressen och i distriktens årskonferenser. 
Partilinjen ligger fast och som företrädare 
för Vänsterpartiet är det vänsterpolitik 
som gäller. Mellan kongresserna har våra 
företrädare friheten att förhandla och fatta 
de beslut som de anser är de bästa. Den 
ordningen måste finnas och respekteras i 
ett parti. Men för att förankra den förda 
politiken hos medlemmarna är den fria 
debatten viktig. Därför är ambitionen att 
våra politiker i Stockholm samt styrelsele-
damöter i distriktet och föreningarna ska 
ta tillvara på Röda Röster som ett viktigt 
interndemokratiskt  forum och vara beredda 
på att svara på frågor och synpunkter från 
medlemmarna.

Men allra viktigast är att alla tusentals van-
liga medlemmar känner kraften av att mötas 
i diskussionen och utveckla Stockholmsvän-
stern tillsammans.

Låt tusen röster höras
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Rågsved har varit på mångas läppar de senas-
te månaderna. Centrumägarens förstörelse 
av den kända graffitimålningen ”Highway”, 
väl synlig på ungdomsgårdens gavel för dig 
som åker förbi med tunnelbanan, har skapat 
en intensiv debatt och lett till att Vänster-
partiet i stadshuset kräver att staden köper 
tillbaka centrumanläggningen. Det skulle 
också kunna gå hand i hand med vad vi vill 
göra inom nästa etapp av Fokus Hagsätra 
Rågsved, där V-Vantör tar den omtyckta Vi-
sionen om Rågsved allé med som en bärande 
tanke in i kommande samråd.

För Rågsvedsbor är återköp av centrum ett 
populärt förslag då vanvården av den yttre 
miljön, som fastighetsägaren ansvarar för, 
dagligen påminner om vådan av att sälja för-
ortscentrum till privata fastighetsägare. Den 
misskötta fastighetsförvaltningen har även 
försvårat för affärsidkare och för Nya Råg-
sveds Folkets Hus att driva verksamheten, på 
grund av återkommande problem med ven-
tilation, kyla, värme, avlopp, hissar och nu 
senast avstängd el i Folkets Hus utan minsta 
förvarning. Med ett bibehållet kommunalt 
ägande hade vi kunnat ställa centrumägaren 
till svars för brister i förvaltningen, och 
problemen hade aldrig kunnat växa sig så 
här stora, då de kommunala bolagen vet 
värdet av ett välfungerande centrum för sina 
bostadshyresgäster.

Utspelet från centrumägaren om nybyggnad 
av fyra monstruösa höghus ovanpå fastighe-
ten har inte precis gjort Rågsvedsborna mer 
positivt inställda, utan snarare bekräftat att 

bolaget totalt saknar förankring i området. 
Centrumägaren bryr sig så lite att bolaget 
till och med gått ur den lokala fastighetsä-
garföreningen i Rågsved.

Vi har fått nog av slumvärdar i Rågsved! 
Minns också branden i Lelångshus på 
Bjursätragatan! Det finns inte på kartan för 
oss att staden ska ge en oseriös fastighetsä-
gare möjlighet att också bygga nya bostäder. 
Därför är det utmärkt att Vänsterpartiet i 
Stadshuset i en motion kräver skyddsstopp 
mot oseriösa fastighetsägare i vilken form 
det vara må, det vill säga både försäljningar, 
markanvisningar, bygglov och detaljplaner. 
Nu äger som tur är Stockholms stad fortfa-
rande centrummarken, och vi i partifören-
ingen kommer att noga bevaka frågan och 
kämpa mot att den borgerliga majoriteten i 
allians med Miljöpartiet släpper fram ännu 
en slumvärd för bostäder i Rågsved. Vi ligger 
därför också i startgroparna för att dra igång 
en kampanj för Rågsveds Centrum, i syfte 
att mobilisera brett för förslaget att köpa 
tillbaka fastigheten och fånga upp förslag 
från boende och butiksägare om vad som 
behöver bli bättre och hur vi kan jobba till-
sammans för det. Då kan vi också skapa ett 
Rågsveds Torg med ökad trygghet och ett 
centrum som vi kan vara stolta över!

Tina Ahlzen, Malin Furöstam, Cicci Herr-
ström och Rosa Lundmark, samtliga V 

Vantör

Köp tillbaka 
Rågsveds Centrum!

Ill: Klas Sandberg
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”Vänsterpartiet sätter människors rätt till ett 
hem före girighet och snabba klipp, vår idé 
är enkel – människor behöver tak, inte lån 
över huvudet,” lät det inför valet 2018. Även 
Miljöpartiet tog upp rätten till en bostad i en 
riksdagsmotion 2012/13 och föreslog bland 
annat att ”rätten till bostad borde lyftas fram 
som en social rättighet både i FN:s deklara-
tion (art.25) och i Regeringsformens 1 kap. 
2& första stycket ”Det ska särskilt åligga det 
allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, 
bostad och utbildning, samt att verka för 
social omsorg och trygghet”. MP konstaterar 
att trots påstötningar har inte regeringen 
lyckats leva upp till konventionens krav på 
ett boende för alla. Dessa åtaganden borde 
regleras i en rättighetslagstiftning hur allas 
rätt till en bostad ska se ut.

 ”Ett hem är inte längre ett hem” säger 
Leilani Farhas, FN:s rapportör i bostads-
frågor i ett brev till Sverige och fem andra 
länder. Enligt Farhas så har människors hem 
blivit ”parkeringsplatser för globalt kapital, 
för att ackumulera rikedom”. Riskkapitalbo-
lag köper upp fastigheter runt om i världens 
större städer, bland annat i våra miljonpro-
gramområden och det får effekter på mänsk-
liga rättigheter särskilt i sk. ”problemområ-
den” när deras hem renoveras.  Omkring 20 
procent av landets befolkning kan beröras 

av dessa ”renovräkningar”. I Rinkeby kan ca 
1000 lägenheter beröras, i Kista-Husby om-
kring 1500 lägenheter. Världens mäktigaste 
riskkapitalbolag- Blackstone (USA) har köpt 
upp stora fastighetsbestånd i miljonpro-
gramområdena. Deras affärsmodell är –köp 
billigt, renovera dyrt, sparka ut de som inte 
kan betala efter renovering. 

Tidningen Fastighetsvärlden skriver 
28/8-17 ”Utländska investerare visade vägen. 
Bolagen har haft en fin resa i problemområ-
dena. Det här är inga klassiska slumvärdar….” 
Fastighetsvärlden avslutar det hela med en 
hyllning till Blackstone ”Trots en del friktion 
ser affärsmodellen robust ut.. Blackstones VD 

Stephen Warzman är en av Donald Trumps 
närmaste rådgivare som ordförande i presi-
dentens företagarråd”. Det är dags att sätta 
stopp för deras ”fina resa”. Förutom att FNs 
rapportör i bostadsfrågor och mänskliga rät-
tigheter har varnat Sverige och 5 andra län-
der för riskkapitalbolagens rövarkapitalism 
så har även ett annat FN organ Ekonomiska 
och Sociala Rådet den 4 juli 2016 kommit 
med en skriftlig anmärkning till den svenska 
regeringen med rubriken  ”Rätt till bostad”. 
De skriver ”Kommittén välkomnar de ökade 
resurserna till bostäder i budgetpropositionen  
2016, men är fortfarande oroad över bostads-
bristen i Sverige. Särskilt storstädernas brister 
på hyresrätter med skäliga hyror, kommittén 
är också oroad över att det i praktiken kvarstår 
en bostadssegregation som i synnerhet omfattar 
afrosvenskar, muslimer och romer (art.11).” 
Nästa anmärkning från Ekonomiska och 
Sociala Rådet kommer 2020.

Nätverket ”alla ska kunna bo kvar” 
driver en kampanj mot ”renovräkningar”. 
Varför inte göra gemensam sak mot 
marknadshyror, mot riskkapitalbolag som 
Blackstone och mot ”renovräkningar” som 
Lena Tranberg V Enskede förde fram i förra 
numret av Röda Röster?

Bengt Sundell V Liljeholmen-Hägersten

Bostad en mänsklig rättighet

”...hem är inte 

längre ett hem 

utan parkerings-

platser för glo-

balt kapital...”
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Replik på ”Satsa på yttersta-
dens bibliotek” RR nr 54

Karl-Gustav Köhlers inlägg i senaste 
numret av Röda Röster visar på en stor 
okunskap om Internationella Biblioteket 
(IB) Det handlar inte om några mammors 
rätt att låna barnböcker i ”Orten”, vilket 
såklart är viktigt i sig. Det handlar om en 
personal full av kunskap som kan vägleda 
den som inte vet vad den vill läsa och hur 
den får tag i det, som behöver möta någon 
som kan lotsa nya svenskar genom systemet, 
inte bara till böcker utan till samlingspunk-
ter och program. Innan stadshuset krympte 
IBs resurser med en tredjedel (!) 2016, så 
fanns det resurser till cirklar och program. 
Att kunna komma och lyssna på uppläs-
ningar på sitt modersmål, delta i aktiviteter 
och program mitt i stan, är ovärderligt. Att 
erbjuda kultur i lokalsamhället där folk 
bor är viktigt, men att ge folk tillgång till 
innerstan och att möta andra utanför sin 
egen tunnelbanestation är också viktigt! Jag 
jobbar på bibliotek i innerstan och möter 
hela tiden folk som söker sammanhang och 
vill träffa andra med samma modersmål. 
För dem är IB en enorm resurs, just för att 
det inte är nåns ”hembibliotek” utan allas.

Alice Kassius, V Hammarby-Skarpnäck

Vänsterpartiet i stadshuset har 
protesterat i flera omgångar, och 
fortsätter att idogt protestera, 

mot alla de nedskärningar som drabbar 
kulturen från alla håll samtidigt i staden just 
nu. Det är först och främst biblioteken och 
kulturskolan som drabbas, men även andra 
verksamheter. Att biblioteken nu skär ner på 
personal – när vi förra året utökade persona-
len – är förfärligt. Vi har också varit tydliga 
med att framhålla att bemannade bibliotek 
är viktiga för orten. Det står i vår budget och 
jag för ofta fram det i debatterna.

Den massmediala uppmärksamheten 
runt Internationella Biblioteket är bra. Jag 
stödjer dem och självklart uppmanande jag 
alla som kunde att delta i låneaktionerna, jag 
deltog själv. Deras personalstyrka minska-
des kraftigt redan för flera år sedan, deras 
avdelningschef försvann därefter – det är 
därmed ett bibliotek som under lång tid nu 
har utarmats och där besökarna också har 
minskat i takt med att även de utåtriktade 
aktiviteterna sinat. Internationella bibliote-
ket är inte bara böcker – det är också dess 
personal. Och även detta bibliotek behöver 
givetvis bemannas för att klara en bra utåt-
riktad verksamhet.

Internationella biblioteket är även en 
nationell resurs. Hit vänder sig biblioteka-
rier från hela landet för att få råd och tips 
om böcker på olika språk för olika grupper. 
Biblioteket sammanställer också bokvagnar 
med ett urval av böcker för tex barn och 
ungdomar på ett språk och sedan kan hela 
bokvagnen lånas ut till ett bibliotek i Piteå 
under en bestämd tid, eller till Bredäng. På 

Internationella biblioteket arbetar personal 
som tillsammans behärskar en rad olika 
språk, de arbetar kontinuerligt med att upp-
datera sig på ny litteratur från olika länder, 
de är en fantastisk resurs för andra bibliotek 
i hela Stockholm och över hela landet. Nu 
splittras även personalen.

Om jag vet vad jag vill låna och själv 
känner till vilka böcker som finns så kan 
jag beställa dem– var jag än befinner mig i 
landet – och kommer fortsätta att kunna 
göra det. Men om jag inte vet vilka, men 
vill ha några barnböcker på persiska – då 
kan bibliotekarien i Piteå kontakta IB och 
be dem om råd och tillsammans kan de ta 
fram ett urval böcker. Biblioteket i Bredäng 
ska naturligtvis ha ett eget utbud av böcker 
på olika språk, men kommer inte kunna ha 
sällanlånade böcker på små språk – vilket IB 
kan. Internationella Biblioteket kan också 
ha en stor samling barnböcker på persiska, 
mer än vad ett lokalt folkbibliotek kan 
husera, och dessa böcker kan då komma som 
ett tidsbegränsat tillskott till Bredäng i form 
av en bokvagn. Så arbetar biblioteket idag. 
Men med den splittrade personalstyrkan så 
kommer den kompetensen inte längre att 
finnas tillgänglig på samma sätt i framtiden. 
Och det beklagar jag.

Internationella Biblioteket och de lo-
kala folkbiblioteken kompletterar varandra. 
Tillsammans klarar de att ge både stock-
holmarna och resten av landet ett utbud av 
uppdaterad litteratur från hela världen.

Torun Boucher (V) Vice ordförande Kultur-
nämnden

Replik på ”Satsa på ytterstadens 
bibliotek” RR nr 54

Ill: Klas Sandberg
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Vad har vi att sätta emot? De globala 
fastighetsuppköparna gör som de vill. I 
Sverige har lägenheterna i miljonområdena 
nått en livslängd då de måste renoveras och 
upprustas.Enligt siffror i ”allaskakunna-
bokvar” (20/3 2016) skulle det kosta mellan 
200 och 900 miljarder att renovera samtliga 
miljonprogramslägenheter. 

Det är på denna lukrativa marknad 
de globala riskkapitalbolagen vill slå sig in, 
antingen genom att köpa billigt och renovera  
dyrt för att sedan sparka ut de som inte kan 
betala efter renoveringen eller genom att 
låta fastigheterna stå tomma och förfalla och 
sedan riva husen och tjäna pengar på marken 
genom att sälja den. Se filmen PUSH av fil-
maren Fredrik Gerttens  som följt FN:s rap-
portör i bostadsfrågor- Leilani Farha i spåren 
av de globala riskkapitalbolagens uppköp av 
fastigheter världen runt. Ett bolag återkom-
mer gång på gång - Blackstone. Blackstone 
äger sjuttio procent av rösterna i bostadsför-
valtarbolaget Hembla som förvaltar 21 000 
lägenheter i Sverige. Så här säger Hemblas 
VD ”Under första halvåret 2019 har vi upp-
nått ett resultat efter skatt på 1004 MKR. Vi 
har slutfört 732 renoveringar hittills i år, vi 
kommer att se både nöjdare hyresgäster och 
med-arbetare.” Trots alla dessa förskönande 
beskrivningar, blir resultatet ökad hemlöshet, 
ökad otrygghet och sämre hälsa. Det krävs 
globala lösningar för att säkerställa de boen-
des rättigheter. Riskkapital-/fastighetsbola-
gen växer på staters/nationers bekostnad. Vad 
kan EU och FN göra? FN:s ”Ekonomiska 
och sociala råd, med kommittén för eko-
nomiska, sociala och kulturella rättigheter” 
skriver i ”Rätt till bostad”:

Kommittén välkomnar de ökade 
resurserna till bostäder, men är fortfarande 
oroad över bostadsbristen i Sverige. Särskilt i 
storstäderna, bristen på hyresrätter med skä-
liga hyror och avsaknaden av socialbostäder, 
vilket genererar hemlöshet.

Kommittén rekommenderar: öka 
tillgången på hyresrätter med skäliga hyror, 
överväg att tilldela resurser till socialbostäder.

Jag delar åsikterna i Flammans 
ledare den 11 september 2019 ”Bostads-
politiskt sprängstoff ” där Anja Bergdahl 
recenserar filmen PUSH. Hon skriver bland 
annat ”Gentrifiering har diskuterats flitigt de 
senaste åren. Den kreativa klassen flyttar in i 
socioekonomiskt utsatta områden, priserna 
stiger, de tidigare boende får flytta någon 
annanstans.” Anja skriver att vi får följa ”FN-
rapportören Leilani Farha, hon vill ställa 
staterna till svars för att inte leva upp till 
FN:s deklaration, men på hennes anförande i 
FN sitter åhörarna och scrollar Rolexklockor 
på sina smartphones. Så småningom ska hon 
dock få med sig borgmästare i Berlin, New 
York och Barcelona för att ta upp kampen 
mot riskkapitalisterna. Hur intressant man 
anser hennes skålande i vin över nämnda 
framgångar må vara en smaksak, men ett 
motstånd finns åtminstone formulerat”. 

Motståndaren är välorganise-
rad – är vi det? Vad har vi att sätta emot? 
Vad gör Vänsterpartiet i Riksdagen och i 
EU?

Bengt Sundell V Liljeholmen - Hägersten

Fakta

Från 1965-74 byggdes ungefär en miljon 

bostäder i Sverige och för ca 140 000 

lägenheter är renoveringsbehovet akut. I 

Stockholms län byggdes under den perio-

den ca 180 000 lägenheter. Ca 60 000 av 

dessa måste renoveras under de kom-

mande åren, och för 30 000 lägenheter är 

behovet akut.(Svt 29/6-19).

Hembla äger i Kista/Husby ca 2 800 

lägenheter till ett värde av 2,6 MILJARDER 

KR. I Bromsten/Rinkeby äger de ca 1 300 

lägenheter till ett värde av 2,3 MILJARDER 

KR.

Motståndaren är välorganiserad

Ill: Klas Sandberg
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Debattartikeln i 
Dagens Nyheter var 
skriven av Andreas Bergh 
(presenterad som ”väl-
färdsforskare” vid Lunds 

universitet). ” Titeln var en fråga: ”Om 
gigekonomin är så hemsk som journalister 
säger hade ingen jobbat där”.

Berghs poäng är att ”gigekonomin” eller 
SMS-jobb inte är så farliga som alla säger. 
De som säger negativa saker är ”kulturskri-
benter och journalister” (tydligen skumma 
typer), de provar på att jobba någon dag, 
”konstaterar att lönen är dålig och att det 
känns kymigt att utföra tjänster åt andra”. 

Konstaterande: folk jobbar i gigeko-
nomin. 

Slutsats: De måste trivas. Alltså kan 
den inte vara så farlig?

Svaret på frågan Bergh ställde är enkel. 
Pinsamt enkel.

Och tankarna vandrar tillbaka till 
min egen tid i den så kallade gigekono-
min. I synnerhet den kvällen jag hämtade 
upp Henrietta (fingerat namn). Vi skulle 
inspektera bussdepåer. Det var nattarbete. 
Henrietta satt mycket tyst. Det var samma 
jobb som bidragit till att döda hennes pappa 
en vecka tidigare. 

Nu skulle hon ut på fältet igen med 
oss andra. 

Man måste ju tjäna pengar.
För Henrietta hade detta varit ett 

familjeföretag. Hon hade tipsat både pappa 
och mamma. Alla tre hade varit på samma 
projekt. 

Det hade verkat bra.
Fram till nu.
Normala regler för arbetstid och 

nattarbete är ett skämt i gigekonomin. Vi 

var uppe på nätterna från midnatt till sex 
eller sju på mornarna fem dagar i veckan, 
så länge projektet varade. I början var alla 
pigga, satt i bilen och pratade och skämtade. 
Mot slutet av projektet brukade de sitta 
utmattade, tysta och sova, eller hosta och 
snörvla. Den ena efter den andra insjuknade. 

Lång sömnbrist leder till försvagat 
immunförsvar och ökad mottaglighet för 
sjukdomar.

Troligen bidrog det också till att ge 
Henriettas pappa hans hjärnblödning. 

Han var inte den enda. Ett par kol-
legor drabbades av stroke. En fick samman-
brott på grund av sömnbrist. De försvann 
ur organisationen. Hördes aldrig av mer. 
Kasserades. Henrietta fick ett kondolean-
skort från firman. Kostnaderna för sjukdom 
och invaliditet ”externaliserades”, i klartext: 
dumpades på det offentliga. Nya medarbe-
tare plockades in. Tillgången på desperata 
var oföränderligt god.

Vilket leder oss till svaret på Andreas 
Berghs triumferande fråga: om gigekono-
min är så hemsk skulle väl ingen jobba där? 

Svaret är enkelt: sedan nittiotalet har 
cirka två miljoner fasta anställningar för-
svunnit från Sveriges ekonomi. Utraderats. 
I deras ställe har kommit 700 000 gig-jobb. 
Det finns för många, inget annat val än att 
ta vad som bjuds. 

Man måste ju tjäna pengar. 
Varför stannar folk då? Ett svar är 

förhoppningen att giggen kan ge den där, 
hett eftertraktade länken in i den ”riktiga” 
ekonomin med fast anställning.(Själv såg 
jag det bara hända en gång på nästan tio år. 
Har man gett sig in i gigekonomin tenderar 
man att fastna där.) Ytterligare ett skäl är att 
människan är en anpassningsbar varelse med 
förmåga att uthärda vidriga omständigheter. 

Gigjobbet verkar normalt när man 

börjar. I värsta fall blir villkoren gradvis allt-
mer groteska utan att man reflekterar över 
det, med arbetsdagar på 11 eller 12 timmar 
och en lön som nätt och jämt kan livnära en 
hund. 

Dessutom: allt som ofta hörde man 
kollegor viska om hur det är värre på ”på 
andra ställen”. På ”vår” firma får man i alla 
fall gå på dasset när man själv vill. På andra 
ställen, viskades det, stod bistra chefer med 
stoppur utanför och klockar alla toalettbe-
sök. 

Man får vara glad åt det man har.
SKULLE någon vara korkad nog 

att börja yra om vad Svea rikes lag säger om 
arbetstid, hjälpmedel och lön så behövde 
firman inte ens ge personen ifråga sparken. 

Det räckte med att de slutade ringa 
när nya projekt dök upp. 

Henrietta såg jag sista gången på 
Liljeholmens tunnelbanestation. Hon var 
grå i ansiktet, stod lutad mot en kollega och 
halvsov. Firman hade nu kommit på att hon 
skulle gå på två projekt parallellt, och jobba 
både natt och dag. Hon kom med andra ord 
från sitt nattarbete direkt till sitt dagprojekt.

Man måste ju tjäna pengar.

Klas Sandberg, V Enskede
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Fakta

”Om gigekonomin är så hemsk som 

journalister säger hade ingen jobbat 

där” Andreas Bergh, Dagens Nyheter, 3 

september 2019 https://www.dn.se/ledare/

andreas-bergh-om-gigekonomin-ar-sa-

hemsk-som-journalister-sager-hade-ingen-

jobbat-dar.



Röda Röster 
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Månadens citat

”Förhoppningen är att processen med par-
tiprogrammet ska te sig på samma sätt som 
vi beskriver det socialistiska samhället i vårt 
utkast – med brister, konflikter och oändliga 
möjligheter till liv och utveckling.”

Hanna Cederin, sammankallande i program-
kommissionen i Flamman 30 augusti

”Vi har inte råd att fortsätta strategin med att 
visa oss regeringsdugliga inför väljarna genom 
att ge upp krav och principer. Det är dags att 
vi tar täten och går före.”

En rad lokala vänsterpartistiska företrädare i 
Svenska Dagbladet 16 september

”För mig är de verkliga parasiterna de risk-
kapitalister som suger pengar ur vår välfärd på 
bekostnad av personalens välmående. Det är 
de aktieägare som livnär sig på att ta pengar 
från dem anställda. Det är personer som 
Gunnar Axén som tjänar pengar på våra pen-
sionsfonder. För vem hade samhället klarat 
sig utan, Gunnar Axén eller undersköterskor? 
För mig är det tydligt vem som är den riktiga 
parasiten.”

Henrik Malmrot, förbundsordförande Ung 
Vänster i Aftonbladet 19 september

“Fröken, fröken!”. Rainer Hartleb, 

Världspremiär på filmen “Fröken, frö-

ken!”. Rainer Hartlebs film om Jordbro-

barnens lärare visas. 

DATUM: 3 oktober 

TID: 13.00-15.00  

PLATS: på Kafé Marx, Kungsgatan 84 

Arrangör: Vänsterpartiets pensionärs-

förening Nyfiken Grå

Ett nytt vänsterprogram i klimatkri-

sens tid 

Vänsterpartiets nya program ska ta vara 

på optimismen! Vi har ett starkt case 

för socialismen i nya partiprogrammet, 

skriver Hanna Cederin, sammankallande 

i Vänsterpartiets programkommission. 

Välkommen till panelsamtal om hur det 

ekologiska perspektivet kan integreras 

på ett bra sätt i partiprogrammet. Kom 

och diskutera!  

Vi bjuder på fika! 

DATUM: 7 oktober. 

TID: kl 18-20. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84. 

ARRANGÖRER: Vänsterpartiet Stor-

stockholms miljönätverk, Vänsterpartiet 

Storstockholms miljö- och klimatutskott, 

Vänsterpartiets rikstäckande klimat- och 

miljönätverk.

 
Nachos för nya  Tillsammans 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 riksdagsledamö-

ter.  

Med riksdagsledamot Karin Rågsjö. 

Välkommen! 

DATUM: 8 oktober. 

TID: kl 18-20.30. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.

 
Nyliberal kapitalism formar våra livs-

medelssystem Professor Julie Guthman 

forskar om hur neoliberal kapitalism formar 

våra livsmedelssystem. Hon har även stude-

rat hur Kaliforniens agrara historia påverkar 

nutida ansträngningar att minska användan-

det av bekämpningsmedel. Hon kommer till 

Stockholm för att prata om sin nya bok Wil-

ted: Pathogens, Chemicals, and the Fragile 

Future of the Strawberry Industry. Samtalet 

är på engelska. 

DATUM: 8 oktober. 

TID: kl 19. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.

 

Ideologiverkstan – Klassamhället idag, 

Jonas Sjöstedt med vänner kommer till 

Ideologiverkstan i Husby och pratar om hur 

klassamhället ser ut idag. Vänsterpartiets 

medlemmar och hela vänsterrörelsen bjuds 

in till att diskutera hur vänsterns ideologi kan 

ge svar på en framtid för hela landet – hur 

kan landsbygden bli rik på ungar och hopp, 

vad kan skapa gemenskap trots geografiska 

avstånd och tar vänsterns klassanalys in 

hela landet? Fika och mingel – välkomna! 

DATUM: 9 oktober. 

TID: kl. 18-20. 

PLATS: Folkets Husby, Edvard Griegsgång-

en 16, Kista.

Skärningspunkten mellan juridik och 

politik föreläsning med Sten de Geer  

DATUM: 10 oktober. 

TID: 13.00-15.00  

PLATS: på Kafé Marx, Kungsgatan 84 

Arrangör: Vänsterpartiets pensionärsfören-

ing Nyfiken Grå

Ett FN för vår tid. Om nödvändigheten att 

reformera FN föreläsning med Hans Corell. 

DATUM: 17 oktober, . 

TID: 13.00-15.00  

PLATS: på Kafé Marx, Kungsgatan 84 

Arrangör: Vänsterpartiets pensionärsfören-

ing Nyfiken Grå

Om Rosa Luxemburgs liv och verk. 

Föreläsning med Håkan Blomkvist 

DATUM: 24 oktober,  

TID: 13.00-15.00  

PLATS: på Kafé Marx, Kungsgatan 84 

Arrangör: Vänsterpartiets pensionärsfören-

ing Nyfiken GråIll: Klas Sandberg
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Ill: Klas Sandberg

 

Klimathotet och kapitalismens död, 

Marx2019 

På årets Marx-konferens har Klimathotet 

och kapitalismens död som huvudtema. 

Fokus är att de accelererande klimat-

förändringarna inte kan behandlas som 

en bifråga: det är meningslöst att kämpa 

för socialism om jorden blivit obeboelig. 

Klimathotet är det yttersta beviset för 

kapitalismens omöjlighet; ett system som 

bygger på ständig tillväxt kan inte leda till 

något annat än apokalyps. 

DATUM: 25-27 oktober. 

PLATS: ABF-huset, Sveavägen 41. T 

Rådmansgatan.

Har det mångkulturella samhället 

nått vägs ände? Föreläsning med Lars 

Åberg, 

DATUM: 31 oktober  

TID: 13.00-15.00  

PLATS: på Kafé Marx, Kungsgatan 84 

Arrangör: Vänsterpartiets pensionärsfören-

ing Nyfiken Grå

Ill: Klas Sandberg


