
(Kapten Svenonius) 
Jag vill understryka att det faktum att vi 
avbrutit vår resa framåt är helt normalt och 
i enlighet med våra långsiktiga planer för 
landstingets sjukvård, liksom vår påbör-
jade färd nedåt mot botten.
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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 spännande 
förslagen och politiken komma fram. Däre-
mot behöver ett parti en levande debatt där 
de olika rösterna kan mötas och utvecklas 
tillsammans. En slags demokratisk infra-
struktur 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 
interndemokratiska struktur finns det 
många svar på. Röda Röster är ett sätt. Att 
alla medlemmar i olika partiföreningar i 
Stockholms stad har ett forum att få disku-
tera 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 in-
terndemokratiskt  forum och vara beredda 
på att svara på frågor och synpunkter från 
medlemmarna.

Men allra viktigast är att alla tusentals 
vanliga medlemmar känner kraften av att 
mötas i diskussionen och utveckla Stock-
holmsvänstern tillsammans.

Låt tusen röster höras
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Nu i höst så har några av oss Rågsvedsbor 
i V-Vantör startat en kampanj för att nå ut 
med budskapet att vi vill att Stockholms 
Stad ska köpa tillbaks Rågsved Centrum. 
Centrumet är för nuvarande i privat ägo och 
drift och är undermåligt skött, och ofta ut-
pekat som en otrygg plats i området. I denna 
kampanj har vi hittills haft två torgmöten i 
Rågsveds Centrum där vi har frågat medbor-
gare om hur dom skulle vilja att centrumet 
var om dom fick drömma och inte behöva 
tänka på något som omöjligt. Vi har även 
visat upp vårt förslag på ”Rågsveds Allé”, en 
arkitektritad vision om ett bostadsområde 
vid industriområdet på Hardemogatan.

 
Det vi har märkt är att folk blir förvånade 
över att vi står ute med V-tältet när det inte 
är valtider. ”Jaha? Är det val snart eller?” är 

en ganska vanlig fras vi har fått höra. Just 
att det är så visar på hur viktigt det är att 
politiska partier är ute och syns och pratar 
med folk i mellanvalstider, det är nu vi ska 
bygga grunden inför nästa val! Det är viktigt 
att visa att vi bryr oss och vill prata med folk 
inte bara för att ”fiska röster” strax innan ett 
val.

 
Våra torgmöten har varit uppskattade, 
många är glada (och pratglada!) över att vi 
står där. I vårt arbete med att ha torgmöten 
så har vi några tips:

 
Sök polistillstånd i tid - Kan kännas som en 
självklarhet, men se till att ansöka om det 
minst tre veckor innan utsatt datum för att 
vara säker på att få tillståndet i tid.

Ha en checklista över vad ni ska ha 

med er till torgmötet - Vi har inte haft det 
ännu, men märker av behovet att ha det 
eftersom vi glömde vårt bord och andra lite 
mindre saker det andra torgmötet vi hade. Så 
för att slippa att springa hem och hämta så 
är det bra med checklista! Vem tar med vad 
helt enkelt.

Kommunicera till V-föreningsmed-
lemmar - Sprid ordet om torgmötet till era 
egna medlemmar och ge konkreta tips om 
vad man kan göra för att hjälpa till. Som t.ex 
ta med kaffe, baka en kaka och kom förbi 
med den, hjälp till att sätta upp eller ta ner 
tältet, måla banderoll, eller att stå med under 
dagen helt enkelt.

Ha en stor banderoll/plansch om 
ämnet - Så att alla kan se varför ni står där, 
då blir det enklare att gå fram och prata 
med er. Vårt första torgmöte hade vi stora 

Torgmöten i 
mellanvalstider

Bild: Tina Christina Ahlzén
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affischer med Rågsveds Allé och det drog 
in jättemånga människor. Andra torgmötet 
hade vi tyvärr inte dom med, och hade ingen 
banderoll där det stog ”Köp tillbaks Rågsveds 
Centrum!” (vi planerade att ha det men fick 
inte till det i tid). Ännu fler hade nog kommit 
fram om vi hade haft det.

Ha något som folk interagerar med - 
Som att vi samlade in drömmar, vi hade en 
namninsamling för att buss 744 skulle gå 
oftare, en anteckningstavla där folk fick sätta 
”pluppar” på förslag  dom höll med om för 
Rågsveds Centrum.

 
Vi är inga experter på torgmöten men det här 
är några tips jag skulle ge oss själva och andra 
som planerar något liknande i framtiden. 
Länge leve torgmöten och samtal!

Malin Furöstam, V Vantör

Hur arbetar vi som fackliga organisationer 
och medlemmar för att få in miljö, klimat 
och rättvis omställning i gröna kollektiv-
avtal? De fackliga organisationerna är en 
förutsättning för gröna kollektivavtal.  Vi 
vet att vi måste engagera oss både nationellt 
och globalt för en rättvis omställning till ett 
hållbart samhälle. Facken får inte betraktas 
som  stoppklossar. Så här skrev bland annat 
ett tiotal miljöorganisationer i AB 21/8 
2019 ”Om fackfören-
ingsrörelsen sätter ner 
foten kan en ny agenda, 
ett nytt samhällskon-
trakt för överlevnad, bli 
verklighet – snabbare än 
många tror är möjligt. 
Fackföreningsrörelsen 
är en unik spelare med 
ett inflytande som har 
och kan fortsätta att 
försätta berg och genom 
det ge sina medlemmar 
och ungdomarna hopp 
om att det kan finnas 
en framtid värd att 
jobba för, studera för 
och att drömma om.”  
På klimattoppmötet i 
Madrid den 2/12-2019 
ska fackliga representan-
ter från Tyskland, USA 
och Spanien tala. Oslo 
har den mest ambitiösa 
klimatmålet i världen, 
koldioxidutsläppen ska 
minska med 95 procent 
fram till 2030, och att 
de fackliga organisatio-
nerna fått igenom ett 
avtal med Oslo stad om 
rättvis omställning.  Det finns goda exem-
pel. Om Sverige ska vara ett klimatsmart 
föregångsland räcker det inte med opinions- 
och påverkansarbete. Just nu är det företagen 

som driver miljöfrågorna. LO var i princip 
en bromskloss under Miljömålsberedningen 
när sju partier gjorde upp 2016-2017 där 
LO ansåg att målen var för tuffa”.(Mattias 
Goldmann-Fores, 4/9-19). 

Är det fackliga arbetet för global rätt-
visa  och en klimatsmart framtid en  del av 
vårt fackliga engagemang? Vad säger fackliga 
utskottet och våra nio branschföreningar.?  
Miljö- och klimathotet engagerar unga, men 

sviker det fackliga med-
lemskapet. De måste finnas 
med i den fackliga kampen 
för en arbetsmiljö för alla,  
alla påverkas av klimatför-
ändringarna, oavsett var vi 
lever, bor och arbetar. I Fe-
bruari 2020 startar vänster-
partiet en facklig-politisk 
vänsterskola. Programmet 
består av sju olika avsnitt. 
Inget avsnitt behandlar 
miljö- och klimatklausuler 
i kollektivavtal, eller gröna 
kollektivavtal. Unionen 
skriver 19/9 2019 ”Därför 
är klimatet en facklig fråga. 
Vad kan du göra? Agera 
via din fackklubb. Läs 
på! Världsfacket ITUC 
har en kampanjsida med 
material om en omställ-
ning till en hållbar värld. 
Bjud in Union to Union 
(LO,TCO,SACO). Handla 
Fairtrade.” Vi lever i en 
global värld, därför krävs 
globala lösningar på klimat-
krisen. Facket är en del av 
lösningen.

Bengt Sundell, V Liljeholmen – Hägersten

Facket är en del av 
lösningen

Ill: Klas Sandberg

Vi vet att vi 

måste enga-

gera oss både 

nationellt 

och globalt 

för en rättvis 

omställning. 

Facken får inte 

betraktas som  

stoppklossar. 
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I november beslutas budgeten för Stock-
holm stad. Majoriteten lägger fram sin 
budget och oppositionspartierna presenterar 
sina oppositionsbudgetar. Vänsterpartiets 
oppositionsbudget har diskuterats under tre 
repskapsmöten under året. Ett antal inrikt-
ningsbeslut för oss i stadshuset att arbeta 
efter togs av repskapet. 

Dessa var att se om vi med samma 
skatteuttag som förra året klarar att ta bort 
alla ”effektiviseringar”, dvs alla besparingsbe-
ting som lagts på välfärdsområdena, att höja 
alla ersättningar så att de täcker förväntade 
löne- och prishöjningar samt satsa extra 
mycket på förskolan. En inriktning var också 
att vi främst skulle göra generella satsningar 
och stärka välfärden snarare än riktade sats-
ningar som man kan göra utspel kring. 

När vi fått de ekonomiska förutsätt-

ningarna så arbetade kansliet på stadshuset 
fram en oppositionsbudget utifrån de här 
riktlinjerna – och vi lyckades över förväntan 
så vi kunde uppfylla det som var vår målsätt-
ning plus lite till.

Budgeten i sin helhet finns att läsa 
på http://stockholmsstad.vansterpartiet.se/
var-politik/

 I budgeten föreslår vi en höjning av 
kommunalskatten med 30 öre, det möjliggör 

617 miljoner mer till stadsdels-•	
nämnderna än majoriteten, 
Mer pengar till flera facknämn-•	
der, tex 40 mkr mer till kultur-
nämnden
Inga besparingsbeting på väl-•	
färdsnämnder, men inte heller på 
kultur och idrott, 

Höjda schabloner i förskolan •	
med 4%, i övrigt mellan 2,7–3,5 
% (prognosen nästa år för pris 
och löneökningar ligger på 2,7 
%)

Men vi gör även riktade satsningar 
– några favoriter är Arbetsskor till hel- och 
deltidsanställd personal inom kommunens 
äldreomsorg 5 mnkr, Riktad satsning på 
parklekar, öppna förskolor, fritidsgårdar och 
fältassistenter 27mkr, Förstärkt rådgivning 
och stöd till äldre inför flytt 3 mkr, Skyddat 
boende för kvinnor i kriminalitet 10 mkr, 
Sänkt entré till Liljevalchs (till en tjuga) 
3mkr.

Borgarnas budget
Majoriteten har lagt fram sin budget. 

Budgettider
Vänsterpartiets oppositionsbudget

Torun Boucher. Foto: Jessica Segerberg Alexandra Mattsson Åkerström. Bild: Jessica Segerberg
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Om den kan man konstatera två saker 
Borgarna sänkte skatten med •	
16 öre förra året och de behåller 
den skattenivån detta år vilket 
innebär att Stockholm fortfa-
rande har en av landets lägsta 
kommunalskatter. Detta i en 
tid när konjunkturen är på väg 
ner. Borgarna skyller den snåla 
budgeten på konjunkturen men 
deras budget är ett resultat av 
deras egna prioriteringar. 
Dessa prioriteringar kommer i •	
sin tur ytterligare att försämra 
konjunkturen i Stockholms stad. 
Detta då man dels minskar på 
personalen på flera områden 
och dels drar ner på eller ställer 
in viktiga investeringar. Det är 
alltså inte bara en budget som 
är dålig för att den är svag utan 
också för att den förstärker en 
nedåtgående konjunktur. 

 

Moderaterna hade som vallöfte att spara 
pengar på att minska antalet stadsdelsnämn-
der, i år tar de ett första steg i den riktningen 
genom att slå ihop Älvsjö med Hägersten 
Liljeholmen. Borgarna har aldrig haft 
särskilt seriösa budgetar, inte heller denna 
gång när man tror att man ska kunna spara 
12 mkr redan i år på denna hopslagning, 
trots att själva processen runt detta snarare 
kommer att generera kostnader.  

Enligt prognosen kommer löner och 
priser sannolikt att öka med 2,7 procent 
nästa år. Men schablonerna till verksam-
heterna ökas inte alls lika mycket vilket 
innebär en direkt besparing på många 
områden. Förskola och fritidsverksamhet 
får bara 0,9 % mer pengar till sina verk-
samheter. Dessutom är borgarna väldigt 
generösa med så kallade effektiviseringar, 
dvs regelrätta besparingsbeting som läggs 
på verksamheterna – utöver de för lågt 
satta schablonhöjningarna. Äldreomsorgen 
har en generell effektivisering på 87,2 mkr.  
Detta innebär att stadsdelarna inte kommer 

att ha råd att uppfylla borgarnas löfte om en 
generösare biståndshandläggning – vilket 
betyder att det kommer bli tuffare för äldre 
att få hemtjänst eller att få komma till ett 
äldreboende. 

Borgarnas budget i sin helhet går att 
läsa här: https://stad.stockholm/globalas-
sets/om-stockholms-stad/sa-anvands-dina-
skattepengar/stadens-budget-ar-fran-ar/
kommunstyrelsens-forslag-till-budget-2020.
pdf  

Sammanfattningsvis går vi fram 
med en budget för ökad jämlikhet, en mer 
klimatsmart stad och fokus på jämställdhet 
medan borgarna går framåt med en budget 
där ordet effektivisering är ett av de mest 
frekvent använda orden. 

Torun Boucher & Alexandra Mattsson 
Åkerström (V) 

Interna gruppledare för kommunala  
gruppen Stockholm stad

Ill: Klas Sandberg
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För några nummer sen disku-
terades Liljeholmsbadets vara 
eller icke vara. Stängning och ev 
försäljning har beslutats men än 

så länge verkar det inte ha blivit såld. Det är 
i nuläget inte offentligt om förhandlingar 
pågår med någon köpare.

Badet har varit stängt sedan 2016 
och att en byggnad som inte används förfal-
ler är en väl beprövad sanning. Jag utgår 
från att vi inom partiet har förståelse för att 
offentliga byggnader, även de enklaste, är 
symboler av sin tid. Byggnader i platser som 

är av stort värde för allmänheten kan vara 
betydelsefulla på grund av värdefull natur 
eller strandläge. Säljs byggnader privati-
seras det kringliggande området, vilket är 
oundvikligt. 

Jag vill även ta upp en generell fråga 
om hur vi ser på de kulturhistoriska värden 
och miljöer, från arbetarklassens synvinkel. 
Vi borde analysera djupare vad vissa symbol-
byggnader kan betyda för arbetarna/folk i 
allmänhet. Att göra en byggnad som tillhört 
eliten tillgänglig för alla är också ett sätt att 
förverkliga en rättighet. 

Det finns inget parti som höjer rösten mot 
bevarande av kulturhistoriskt värdefulla mil-
jöer. Det enda andra partier har att komma 
med är att låta förfallet pågå för att till slut 
tvinga fram en rivning, en mycket väl inövad 
taktik. Detta gör städer historielösa, och 
historielösa samhällen är lätta att dupera. 
Därför är det värt att hävda kulturhistorisk 
värdefulla byggnader.

Låt oss se på möjligheter till lösning 
för våra hotade stadsmiljöer. Jag vill se att 
Vänsterpartiet uppmuntrar gemensamt 
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ägande och förvaltning. Om en förening 
kan förvalta Fredhällsbadet så kan även en 
förening, eller ”personal/medlems/brukar-
kooperation” förvalta Liljeholmsbadet. Det 
kan vara en blandning av dessa kategorier 
som sköter rörelsen. Det är svårt att veta 
exakt vad som är bäst i detta exempel. Det 
bör diskuteras.

Det finns redan en förening och 
någonstans ska vi börja att föra en dialog. 
Vi kan agera proaktiv, vi skulle kunna höra 
om föreningen kan eller vill vara delaktig i 
lösningen. Ignorera samma krafter som vi 
troligtvis är satta att hävda ger inte mycket. 
Vi måste tala om för våra väljare att vi vill ta 
vara på deras ansträngningar. Frågan borde 
utredas först och tillsammans med intres-
seföreningen eller intresserade brukare. Det 
finns både ett socialt och ett kulturhisto-
riskt värde i att Liljeholmsbadet får finnas 
kvar och nyttjas. 

Det vore inte orimligt med en årlig 
subvention till föreningen för att bekosta 
löpande kostnader, exempelvis betala räntor 
på eventuella lån. Detta kan möjliggöra 
fortsatt drift av verksamheten, som komple-
ment till egna medlems/brukaravgifter. Om 
det finns intresse för att starta ett koopera-
tiv och driva det, borde staden också hjälpa 
till med organiserandet, inklusive hjälp med 
att ta upp lånet (de av föreningen nämnda 
femtio miljoner). 

Detta kan vara räddningen för 
miljöer som stadens fastighetskontor inte 
har råd att rusta upp eller prioritera. Låt 
Liljeholmsbadet ge oss inspiration att tänka 
i termer av gemensamt ägande, att utöva 
rätten att påverka och bevara kultur. 

Monica de Santa Cruz och Benny Ritzén - 
V Kungsholmen

Ill: Klas Sandberg
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Vänsterpartiet Hässelby-Vällingby



Mohibul Ezdani Khan, nr fyra från vänster tillsammans med partiförening. Bild: privat

Det moderata fast-
ighetsborgarrådet 
Dennis Wedin vägrade ta 
emot protestlistan. Hans 
sekreterare likaså. 

Det meddelades att de inte tog emot 
ett upprop ”som drevs av ett parti”. På det 
skulle man kunna invända att det inte är 
Vänsterpartiet som driver uppropet även om 
det till stor del är partimedlemmar som tagit 
initiativet och samlat in underskrifter.

I slutet förra året kom allt fler rap-
porter om att moderater och miljöpartister 
kommit överens om att Svenska Bostäders  
(fastighetsbolag, helägt av Stockholm stad) 
byggnader i Vällingby centrum skulle säljas. 
De har nyligen renoverats för miljardbelopp. 
Troligen var det den som Dennis Wedin 
hade i åtanke när han talade om att det nu 
fanns förutsättningar för att göra ”en god 
affär” på att sälja.

Kritiken växte. Man har jämfört med 
tidigare utförsäljningar av centrum på andra 
håll där resultatet blivit höjda hyror och 
eftersatt underhåll, att lokala småföretag och 
butiker slås ut och ersätt av butikskedjor. I 
en intervju med Mitt i Västerort förklarade 
Amanda Birath:

- De vill dra hit folk som vill spen-
dera. Men vi som bor här då? Vi är inte 
intresserade av att lyxshoppa och vill inte ha 
en jättestor shoppingstad.

Uppropet mot utförsäljningen av 
Vällingby centrum drevs av medlemmar i 
Vänsterpartiet Hässelby – Vällingby. Den 
samlade 555 namn. Beskedet, efter att fastig-
hetsborgarrådet Wedin och hans sekreterare 
vägrat ta emot uppropet blev att det skulle 
lämnas in i receptionen. Enligt Mohibul Ez-
dani Khan, ordförande i V Hässelby – Väl-
lingby dök Mikael Sandström, moderaternas 
kanslichef i Stockholm stad, upp tillsam-
mans med Dennis Wedins pressekreterare 
Helena Walentowicz. 

De vägrade att vara med på bild för 
pressen. 

Där gick gränsen.

Mohibul Ezdani Khan har jobbat 
fackligt på posten i snart tjugofem år. Han 
har varit vice ordförande SECO postklubb 
Tomtebada och SECO postklubb Årsta. 
Mohibul är nuvarande fackligt politiskt och 
studieansvarig i SEKO postklubb termina-
lerna Stockholm syd. Han har varit ordfö-

rande för Vänsterpartiet i Hässelby – Väl-
lingby i cirka 4 år.

En kamrat hade övertalat honom att 
gå med i Vänsterpartiet 1994. 

När han började i Hässelby -Vällingby 
partiförening började hade den 79 medlem-
mar. För att förbättra det började de att hålla 
torgmöten en varje helg. Ömsom i Väl-
lingby, ömsom i Hässelby. Det gällde att visa 
att partiet fanns och var aktivt... inte bara i 
valtider när de ville ha folks röster.

Numera är antalet medlemmar uppe 
i 238.

Hur tänker ni ta hand om alla nya?
En möjlighet är att varje ny medlem 

skall få en kontaktperson. Varje nyinträdd 
medlem borde få ett e-mail som hälsar dem 
välkomna.

Vilka frågor driver ni?
Utförsäljningen i centrum är en viktig 

fråga. En annan är ombildningar av hyres-
rättter i Vällingby och Hässelby.

Klas Sandberg, Röda Rösters redaktion
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- När startades Vårdförbundsvänstern och 
vad har fokus varit på er verksamhet?

Vårdförbundsvänstern bildades 2014 av 
medlemmar i såväl partiet som i Vårdför-
bundet och där fokus initialt var att proble-
matisera vinster i privata vårdföretag inom 
Vårdförbundet. Fortsatt har fokus varit 
att driva socialistiska vårdfrågor i Vårdför-
bundet och samtidigt stärka och utveckal 
vårdpolitiken inom Vänsterpartiet.

- Vad kan man göra om man vill gå med i 
eller bli aktiv i Vårdförbundsvänstern?

Det enklaste sättet att nå Vårdförbunds-
vänstern är genom föreningens officiella 
facebook-sida ”Vårdförbundsvänstern 
StorStockholm”. Har man inte Facebook 
går det också att kontakta föreningen 
genom vardforbundsvansternstorsthlm@
gmail.com. De flesta av våra diskussioner 
och samlingar till olika aktiviteter sker dock 
genom Facebook så en riskerar att missa 
mycket diskussioner och information med 
kort varsel om en inte finns där.

En förutsättning för att gå med i 
föreningen är förstås att en är medlem 
i Vänsterpartiet, samt att en tillhör en 
av de yrkesgrupper som fackförbundet 
Vårdförbundet organiserar; Barnmorskor, 
Biomedicinska analytiker, Sjuksköterskor 
och Röntgensjuksköterskor. En behöver 
alltså inte vara med i Vårdförbundet för att 
vara med i Vårdförbundsvänstern även om 
vi förstås gärna ser att en är det då en del av 
föreningens fokus ligger i att påverka Vård-
förbundets politik demokratiskt inifrån 
som medlem (är vi trottar...?).

- Varslet på Nya Karolinska är ju 
kanske den allra hetaste frågan i Stock-
holmsregionen just nu. Vad kan Vård-
förbundet göra, och vad kan du göra i 
egenskap av regionpolitiker?

(Varslen gäller alltså på hela Karolin-
ska sjukhuset, dvs även KS Huddinge och 

MÅNADENS BRANSCHFÖRENING: 
Vårdförbundsvänstern 

Intervju med Jonas Carlsson, Vårdförbundsvänsterns f.d ordförande och 
ledamot i regionfullmäktige 
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inte bara på NKS vilket media inte riktigt 
verkar fattat).

Vårdförbundet bör förstås som 
facklig organisation kritisera varslen av de 
professioner som Vårdförbundets medlem-
mar vårdar pt. tillsammans med och visa 
på hur detta går ut över såväl patienter som 
deras medlemsgrupoer. Varsla om sympati-
strejk mot varslen och mot hur det kommer 
påverka den egna arbetsmiljön skulle förstås 
kunna vara ett alternativ då Vårdförbundets 
grupper är bristgrupper som går säkra men 
jag har svårt att se att det kommer att ske 
trots att fler tycks samlas och vara eniga i 
detta en när medlemsgruppen gång på gång 
blir trampade på i avtalsrörelsen.

Vårdförbundsvänstern å sin sida kan 
mobilisera dels kollegor, dels partikamrater 
och sprida ordet om partiets egna aktioner 
mot varslen. Men absolut också till de 
aktioner som drivs av regionens egna med-
arbetare så som Sjukvårdsmarschen som går 
från mynttorget 14/12.

Som regionpolitiker i opposition 
krävs att vi fortsatt kritiskt granskar den 
politik majoriteten för som resulterar i 
dessa varsel. Vi var oerhört bekymrade över 
de ekonomiska förutsättningar akut-
sjukhusen givits för kommande år vilket 
resulterar i dessa varsel. Vi har lyft det såväl 
i det parlamentariska sammanhanget som 
med de fackliga organisationerna och till 
journalistiken. Där och då gör det dock 
ingen skillnad, den politiska majoriteten 
är just det, i majoritet, och fattar de beslut 
de önskar. Som politiskt förtroendevald i 
regionen är därför blir därför vår uppgift att 
ständigt påminna medborgarna om detta så 
att de också minns det vid nästa val.

Erik Andersson, Redaktionen Röda Röster



Korv och mos med Jonas Sjöstedt 

Välkommen att äta korv med mos tillsam-

mans med Jonas Sjöstedt och mobilisera 

den fackliga vänstern inför avtalsrörelse 

och den kommande LAS-striden! 

Det sociala skyddsnätet är en del av vår 

gemensamma välfärd. När anställnings-

tryggheten nu hotas i grunden av reger-

ingen och dess samarbetspartier så gäller 

det  att mobilisera motståndet. Schyssta 

villkor ska gälla för alla, oavsett om vi är 

tillsvidareanställda, arbetslösa eller egen-

företagare. 

Medverkar gör Jonas Sjöstedt och Gunnar 

Westin, facklig-politisk sekreterare för 

Vänsterpartiet. 

DATUM: 3 december 

TID: kl. 17.30–20. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84. 

EVENEMANG

 
Det funkar inte! Välkomna på ett samtal 

om ekonomisk ojämlikhet för kvinnor med 

funktionsvariationer. Idag lever kvinnor 

med funktionsvariation i betydligt större 

ekonomisk utsatthet än andra. Mellan kvin-

nor och män med funktionsvariation finns 

det också stora skillnader, där kvinnor till 

exempel utgör majoriteten av de långtids-

arbetslösa.  

Moderator: Carina Wellton, sammankal-

lande Funkisnätverket och grundare av 

Solrosupproret 

Deltagare: 

Anna Quarnström (ordförande Funktions-

rätt Stockholm) 

Maria Johansson (ordförande FQ Forum) 

Ida Gabrielsson, riksdagsledamot Vänster-

partiet 

Veronica Kallander, kommun- och region-

politiker för Vänsterpartiet 

DATUM: 3 december 

TID: kl 18.00-20.00 

PLATS: Restaurang Cirkeln, Sveavägen 

41

Röd lördag Efter varslen av 600 underskö-

terskor och läkare på Karolinska har nu 

ytterligare flera hundra anställda varslats 

om uppsägning på flera andra sjukhus i 

Stockholmsregionen.  Vi delar ut flygblad 

och informerar om kommande protestmöte 

utanför regionfullmäktige-mötet. Kom o 

dela flygblad, o prata politik med oss! 

DATUM: 7 december 

TID: kl 12.00 

PLATS: Västertorp 

ARRANGÖR: V Älvsjö-Hägersten 

 
Folkrätt i Palestina och Israel Vänster-

partiet Storstockholms solidaritetsutskott 

och Vänsterpartiet Liljeholmen-Hägersten 

bjuder in till ett samtal om folkrätt i Israel-

Palestina-konflikten. 

Kom och lyssna på Annelie Berggren som 

sen några månader är tillbaka i Sverige 

efter tre månader som ekumenisk följesla-

gare och internationell observatör i östra 

Jerusalem och på Västbanken. 

Annelie kommer utifrån egna vittnesmål 

från sin tid i Palestina berätta om vikten av 

internationell närvaro för att visa solidari-

tet och stärka palestinska och israeliska 

krafter som verkar för fred och för ett slut 

på ockupationen. 

Vi bjuder på fika! 

Tid: Måndag 9 december, 18:30-20:00 

Plats: Hägerstensåsens Medborgarhus 

T-bana Hägerstensåsen eller buss 147 till 

Sedelvägen 

Arrangör: V Liljeholmen-Hägersten

Nachos för nya – Nobelmiddag-spe-

cial 

Den här kvällen bjuder vi på Nobelmiddag-

special! Vi dukar fint och har alkoholfritt 

bubbel. Tillsammans kan vi påverka vilket 

samhälle vi vill ha. Nachos för nya är en 

kväll för dig som ny medlem med politik 

och mat tillsammans med våra riksdagsle-

damöter. Med riksdagsledamot Jens Holm. 

Välkommen! 

DATUM: 10 december. 

TID: kl 18-20.30. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.

Julavslutningsfest med Hässelby-

Vällingby partiförening. Mingel och 

överraskningsgäster. Alla är välkomna men 

Röda Röster 
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Månadens citat i

”När kuppen i Chile skedde så var 
Palme glasklar, men 30 år senare klarar 
man inte av att vara lika tydlig. Det 
beror på att man tappat sin ideologiska 
kompass och analys i utrikespolitiken.”

Vår utrikespolitiska talesperson Håkan 
Svenneling om S stöd för statskuppen i 
Bolivia, ETC 24 november

”I januari börjar min dotter förskolan. 
Förut var jag mest orolig för att hon 
inte skulle få några kompisar eller bli 
bjuden på kalas. Men efter att ha läst 
majoritetens förslag till budget är det 
istället själva kvaliteten i förskolan jag 
oroar mig över.”

Vårt oppositionsborgarråd i Stadshuset 
Clara Lindblom om de blågrönas ned-
skärningar inom barnomsorgen, i sitt 
huvudanförande under budgetdebatten 
20 november

”EU är ett överstatligt högerprojekt 
för Europas storföretag och står därför 
i vägen för demokratiska samarbeten. 
Människor drabbas via EU av cemente-
rade avregleringar, nyliberala budget-
regler och orättvis lönekonkurrens. 
Vänsterpartiet är de enda motståndar-
na till denna marknadsfundamentalism 
och måste därför folkbilda om och 
driva denna fråga.”

Ur Vänsterpartiet Malmös remissvar på 
remissförslaget till nytt partiprogram, 
publicerat i Flamman 10 november



skicka ett SMS till Mohibul att du kommer. 

Tel 070-425 48 36. 

Tid: 10 december, kl 18:30. 

Plats: Vällingby Folkets hus. Albert Aron-

sons torg 5 (till vänster om biografen).

Protestera mot nedskärningarna i 

vården 

Efter varslen av 600 undersköterskor och 

läkare på Karolinska har nu ytterligare flera 

hundra anställda varslats om uppsägning 

på andra sjukhus i Stockholmsregionen. Vi 

fortsätter därför att kalla till protestmöte i 

samband med att Regionfullmäktige sam-

manträder 

Nu varslar vi högern i Region Stockholm. 

Det är dags för er att avgå. Ni har gång på 

gång visat att ni är inkompetenta att bedriva 

varken sjukvård eller kollektivtrafik. 

NÄSTA DATUM: 10 december. 

TID: kl. 16-18. 

PLATS: Regionhuset (f.d. Landstingshu-

set), Hantverkargatan 45, Kungsholmen.

Varför är kapitalismen ohållbar? 

Kom och diskutera kapitalismen och socia-

lismen! 

Alexis Aguirre från Ung Vänster Storstock-

holm kommer leda ett samtal om varför 

kapitalismen är ett ohållbart system och hur 

ett socialistiskt samhälle är nödvändigt både 

socialt och för klimatet. 

Under mötet kommer vi prata om hur vi 

som förening genom vidare fördjupning kan 

verka för ett socialistiskt samhälle. 

Vi bjuder på fika! 

Tid: 10 december, 18:00-19:30 

Plats: Hägerstensåsens Medborgarhus 

T-bana Hägerstensåsen eller buss 147 till 

Sedelvägen 

Arrangör: V Liljeholmen-Hägersten

Socialistisk feminism med Rossana 

Dinamarca 

Vi i Vänsterpartiet är feminister. Det innebär 

att vi ser att män överordnas kvinnor i vårt 

samhälle. Och framför allt innebär det att vi 

kämpar för att förändra det!  

För oss är feminismen inte en sakfråga. Till 

skillnad från andra partier så som påstår sig 

vara feministiska samtidigt som de gynnar 

rika män så har vi i vänstern en feministisk 

klassanalys som genomsyrar all vår politik.  

Vi ser att ojämlikheten och kvinnoförtrycket 

finns i alla livets och samhällets vrår, och 

det är därför vi har en feministisk analys av 

alla politiska frågor. Det är även därför vi 

valt att, olikt alla andra partier, inte ha ett 

kvinnoförbund. Alla våra företrädare måste 

vara feminister och prioritera jämställdhet 

och kvinnokamp. Därför driver vi feminis-

tiska krav inom praktiskt taget alla politiska 

områden. 

Men vad innebär detta i praktiken? Varmt 

välkommen till Södermalmsvänsterns kväll 

med vår tidigare vice ordförande och femi-

nistiska talesperson Rossana Dinamarca 

som berättar om hur vi bedriver socialistisk 

feminism!  

Fika från 17:30 och vi börjar 18:00. Med-

lemmar och alla som identifierar sig som 

vänster är varmt välkomna!  

DATUM: 12 december. 

PLATS: ETC Bokcafé, St Paulsgatan 14

Solidaritetsafton för Chile och Bolivia 

Reflexen, Kärrtorps C, tisdag 17 december 

18:00 - 21:00 

Stöd folkets protester i Chile! 

Fördöm statskuppen i Bolivia! 

Stöd arbetet för en ny folkkonstitution i Chi-

le! Ställ de ansvariga för MR-brotten inför 

domstol! Stoppa förföljelsen av ursprungs-

folkens och vänsterrörelsens representanter 

i Bolivia! 

Panelsamtal med Lorena Delgado Varas 

(riksdagsledamot, Vänsterpartiet), Eva 

Zetterberg (fd ambassadör i Chile), Judith 

Munoz (ordf. i Foro Bolivia), Rodrigo Arce 

(ordf. Vänsterpartiet Hammarby Skarpnäck). 

Musik med bl a Grupo Marka och Bernt 

Törnblom. 

(Deltagarlistan kommer att uppdateras) 

Arrangörer: Vänsterpartiet i Farsta och 

Hammarby Skarpnäck
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