
6/2019

LEDARE: Vi ska göra det svårt för högern att skära ner

Rädda vården
Patientsäkerheten 
drabbad när högern 
varslar. 
 Sid. 3

Det funkar inte 
Fattigdom  i fokus  
på funktionsrätts-
dagen.
Sid . 6

Farsta mobiliserar
Stora nedskärningar 
i förorten.
Sid. 7

Här i Stockholms regionen  inleds nu en historisk vårdslakt.  Vi behöver 
demonstrera utanför varje regionfullmäktige mandatperioden ut.  
Ansvaret är helt och hållet Moderaternas vanstyre. Avgå Svenonius.

Medlemstidning för Vänsterpartiet i Storstockholm

Vänsteraktuellt

Vi vill flytta hela den politiska  
agendan  Sid. 4-5
- Vi bygger en rörelse med  idéer som har kraften att ändra vårt samhälle. 
Aron Etzler och Hanna Cederin om framtidens Vänsterparti som ska  
formas under vårens kongress i Västerås.

Ett ljus i asylmörkret!
Swisha Fristadsfonden ( 123 350 89 00 )
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Ledare: Avgå Svenonius! 
Stoppa högerns nedskärningar

Elena Karlström
distriktsordförande

“Vi ska göra det 
svårt för högern att 

skära ner, varsla 
och sälja ut ”

Strax är 2019 slut. Upprorens år. Folkliga uppror 
har svept över alla kontinenter, från Barcelona 
till Hongkong, från Algeriet till Chile, Colombia, 
Sudan, Ecuador, Libanon, Iran och den största 
generalstrejken i Frankrike på årtionden. 

Som om råhögerns och nyliberalismens effek-
ter nådde en punkt där tålamodet brister. So-
ciala rörelser, studenter, fackföreningar 
och ursprungsbefolkningar kräver 
jämlikhet, schyssta löner, pension-
er, jämlik skola, sjukvård, rätten 
till sin jord utan storföretagens ut-
släpp och exploateringar som dödar 
allt liv. Samtidigt är vi socialister, 
där den internationella solidariteten 
är avgörande. Vi har snabbt svarat 
med att lokalt organisera stödkvällar 
för folkets resningar i omvärlden. Vi verkar  
lokalt och globalt. 

I Sverige har protesterna mot nedskärningarna i 
skola och omsorg tagit fart. Här i Stockholm inleds 
nu en historisk vårdslakt. Karolinska sjukhuset vars-
lar 600 anställda, Södersjukhuset 100, Danderyds 
sjukhus 100. Vi sätter vårdkampen på kartan, vi 
kommer demonstrera utanför varje regionfullmäk-
tige mandatperioden ut. Vi ska göra det svårt för 
högern att skära ner, varsla och sälja ut. Tvärtemot 
högern så satsar vi över en miljard mer på personalen 
i sjukvården och vill öppna alla stängda vårdplatser. 

Vi säger ”avgå Svenonius” så länge varslen pågår!
I detta upprorets år ingår också en ny rörelse,  

en kvinnoprotest som började i Chile efter  
rapporter om trakasserier och våldtäkter när 
man deltagit i demonstrationer för jämlikhet 
och demokrati. En konstnärsgrupp, Las Tesis,  

har gjort en uppvisning som spelats av kvinnor i  
många städer. Kvinnorna läser i kör upp  

anklagelser mot domare, poliser, presi- 
denter, alla som låter våldtäkter pågå 
eller begår dem själva. Ett av många or- 
ganiseringsuttryck där kvinnokam-
pen utvecklas 
i kölvattnet 

av de sen-
aste årens 

v ä x a n d e 
globala kvin-

nostrejker på 8 mars.
Ett nytt år väntar och 

efter julhelgen samlas 
vi och tar en fightback 
mot nyliberalismen 
även här i Sverige 
och Stockholm. ■
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Vänsterpartiet Storstockholm En dag för alla

“Hela välfärden 
i Sverige är 

utsatt“

På Karolinska sjukhuset varslas 600 ur vård- 
personalen. Nu varslar även SöS 100 anställda och 
lika många på Danderyds sjukhus. Vi pratar med 
Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson för 
Vänsterpartiet i Region Stockholm om slakten av 
akutsjukhusen.
- Det här kommer drabba patientsäkerheten, 
säger han. Redan idag har våra akutsjukhus  
konstanta överbeläggningar, 600 stängda 
vårdplatser och längst väntetider i landet 
på våra akutmottagningar.

Nedmonteringen av akutsjukhusen är 
en del i den omställning som regionen 
kallar “Framtidens hälso- och sjukvård”. 
Tanken är att vård som inte behöver tas 
omhand av specialister på ett akutsjukhus ska 
ske utanför sjukhuset, i vårdval eller i andra vård-
former.

Jonas är skeptisk till de styrandes argument för 
neddragningarna:

- Problemet är att neddragningarna på sjukhu-
set inte går hand i hand med motsvarande resurs-
förstärkningar i primärvården och andra vårdformer 
utanför sjukhusen. Istället går även dessa verksam-
heter på knäna. Att skylla varslen på att det handlar 
om en omställning i vården är en dimridå. Det som 
pågår är massiva nedskärningar. Inget annat. 

Han menar att sjukhusens nedskärningar är ett 
symptom på ett större samhällsproblem.

Rädda vården - stoppa nedskärningarna!
- Hela välfärden i Sverige är utsatt för stora ned-

skärningar. Välfärden behöver ökade resurser. 
Sjukhusen har under lång tid haft orealistiska  
budgetramar och ett ersättningssystem hämtat från 
bilindustrin. Stockholms extrema privatiserings- 
experiment med 40 vårdvalssystem är också en stor 
orsak till att resurserna flyttats över till primärt  

privata vårdbolag.
Vad behövs för att vända den här  

utvecklingen? 
- Hela välfärden måste få mer resurser.  
I Stockholm innehåller vår, Vänster- 
partiets, budget 1,3 miljarder kronor mer 

till hälso- och sjukvården.
- Privatiseringen av vården är ett stort 

problem, fortsätter han. Vi vill avveckla köp - 
och säljsystemet i vården som driver kostnader och 
gör att patienter hamnar i kläm. Att träffa patienter 
är inte produktion. Vård är ingen vara. I Stockholm 
beräknas de privata vårdbolagen årligen göra vinst 
på över 2 miljarder kronor av våra skattemedel. De 
resurserna behöver vi håva tillbaka.

- Vi måste jobba långsiktigt med personalens  
arbetsvillkor. Personalen måste vilja jobba i vården. 
Vi har bland annat förslag om förkortad arbets-
tid med bibehållen lön för vårdpersonal, avslutar  
Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson för  
Vänsterpartiet i Region Stockholm. ■

     Cal Orre

Jonas Lindberg  Foto: Erik Nordblad
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Kongress 2020 Vänsterpartiet Storstockholm

Vad rör sig i huvudet på några av våra skarpaste  
teoretiker? Åt vilket håll ska vi gå, är det inte dags att vi 
blir mer radikala? Kanske är det vägen tillbaka till röt-
terna med jämlikhet och klasskamp som är lösningen.

Den 21-24 maj håller Vänsterpartiet kongress 
i Västerås. Kongressen är det största, och mest 
avgörande, organet i Vänsterpartiets inre liv och 
den omgärdas av drivor av formalia – och en-
gagemang. Hela 350 sidor med remissvar 
har skickats in om det nya partiprogram-
met.

- Alla ledamöter i programkommis-
sionen har rest runt i hela Sverige för att 
träffa partiföreningar och medlemmar. Det 
har varit fantastiskt roligt, säger Hanna Cederin, 
sammankallande för programkommissionen. Fokus är 
att flytta hela den politiska agendan. 

- Vi bygger en rörelse och då behövs det ett gediget 
program med analyser och idéer som har kraften att än-
dra vårt samhälle, säger Aron Etzler, Vänsterpartiets 

partisekreterare.
Överallt, från norr till söder, så är det vänsterpartister 

som driver igenom gratis mammografi, jobbar ideellt 
på den lokala kvinnojouren och blåser nytt liv i en söm-
nig Hyresgästförening. Men när hinner vi med våra vi-
sioner?

- Det är en styrka att både kunna prata politik 
och driva sakfrågor. Men vi är det enda so-

cialistiska partiet och vi pratar bara sakpoli-
tik. Det var ett strategiskt val under Gudrun 
Schymans tid som partiledare att fokusera 
på sakpolitik. Men det var ett stort misstag 

att inte prata mer om våra visioner. Partier 
behöver ha en vision, en själ, säger Hanna 

Cederin.
Samtidigt var det kanske just Gudrun Schymans 

fokus på praktiska reformer och sakpolitik i vardagen 
som lyfte Vänsterpartiet till 12 procent i valet 1998.

- Vår styrka är fortfarande att vi möter människors oro 
och driver igenom konkreta politiska reformer som gör 

Vänstern måste vinna i hela landet

“Vi vill flytta 
hela den politiska 

agendan“

Hanna Cederin och Aron Etzler

Sol, sommar och socialistiska samtal
Under sommaren 2020 ska Vänsterpartiet Storstockholm arrangera Sommarvänstern, ett par dagar med 
diskussion, samtal och fritidsaktiviteter för vänsterpartister och deras familjer. Vill du vara med i gänget som 
arrangerar Sommarvänstern 2020? Hör av dig till storstockholm@vansterpartiet.se senast den 1 februari.
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Vänsterpartiet Storstockholm Kongress 2020

Motionera!
Alla medlemmar och föreningar kan lägga förslag, 
det vill säga, motioner, till kongressen. Dokumenten 
som ska behandlas är bland annat nytt partiprogram 
och ett strategidokument. Senast 21 december kom-
mer dokumenten finnas tillgängliga på kongressi-
dan: www.vansterpartiet.se/kongress2020/. Senast 
21 februari ska motionerna skickas in. På hemsidan 
kommer information om hur en motion ska se ut och 
hur man skickar in den.

Nominera!
Val på kongressen
Alla medlemmar, partiföreningar och distrikt har rätt 
att nominera,   det vill säga föreslå, personer  till de olika  
uppdragen som kongressen ska välja till. Kongres-
sen väljer partiordförande, partistyrelse, program-
kommission och revisorer. Dessutom ska en ny val-
beredning utses. Nominera senast den 21 februari 
till valberedningen@vansterpartiet.se, eller för 
nomineringar till ny valberedning till val_av_val-
beredning@vansterpartiet.se.

Ombudsval 
Vilka vill du ska vara ombud på kongressen?  
Vänsterpartiet Storstockholm ska i 14 valkret-
sar välja sammanlagt 57 ombud och lika mån-
ga ersättare. Ombuden som åker till Västerås 
diskuterar och beslutar om Vänsterparti-
ets nya partiprogram och strategidokument.  
Nominera ombud till storstockholm@vansterpar-
tiet.se senast 21 februari.

Diskutera!
Inför kongressen finns det tillfällen att diskutera såväl 
partiprogram som strategi för framtiden. Ta chansen 
att vara med och diskutera på din förenings medle-
msmöte inför kongressen! Den 18 januari arrangeras 
en konferens inför kongressen i Hallunda Folkets hus, 
där du får träffa representanter från framtidskommis-
sionen och programkommissionen. Du får tillfälle 
att diskutera dessa viktiga dokument innan de fast-
ställs av kongressen. Anmäl dig senast 6 januari till  
anmalan.storstockholm@vansterpartiet.se (namn, 
partiförening, kontaktuppgifter, kost, behov av barn-
passning etcetera anges i anmälan). ■

Snabbguide 
till kongressen

skillnad i vardagen. Vi har 
en hög trovärdighet i dag-
spolitiken, säger Hanna.

Vänstern är numera tillba-
ka som tankekraft i den poli-
tiska debatten. Både här hemma 
och runt om i världen.

- Vi lever i en tid där vettiga människor driver vet-
tig, klok och progressiv politik. Till exempel Jeremy 
Corbyn i Storbritannien och Bernie Sanders i USA. 
Det är inte länge sedan man gjorde det i Latinameri-
ka också. Vi är stolta över vår grundidé, alltså på so-
cialismen. Det är en styrka i vardagsarbetet, inte ett 
problem, säger Aron.

Samtidigt växer Vänsterpartiet med en rasande fart 
här hemma i Sverige. Nu har vi passerat 28 000 med-
lemmar.

- Vi får gå tillbaka till 1962 för att hitta ett högre 
medlemsantal än idag, säger Aron.

Det är framförallt i Stockholm, Göteborg och 
Malmö som Vänsterpartiet växer i hög takt. Hur gör 
vi så att hela landet lyckas haka på framgångstren-
den?

- Det är klart att vi kan växa på mindre orter – några 
av våra starkaste partiföreningar finns där. Framtids-
kommissionen föreslår att partiet tar fram en strategi 
för landsbygdsvänstern till nästa val.  säger Aron.

Det är lätt hänt att känna sig främst som en admin-
istratör fast man vill fokusera på politiken. Hur hittar 
man tillbaka till glöden? Att ordna studier och sär-
skilda möten för de politiska frågorna som mest är 
aktuella just här och nu är oftast en bra väg framåt. 
Glöm bara inte att köpa fika! Att ha trevligt tillsam-
mans är ofta viktigare än man tror.

- Jag tror på intuition och känslor som går att om-
vandla till politik. Vi står emot de högerkonservativa 
och nyliberalismen. Många känner att samhället är 
ordnat på fel sätt. Det finns ingen högre makt som 
fixar detta. Det är vi som måste göra det. Vi måste 
fånga upp vad folk pratar om och politisera samtalet, 
säger Hanna.

Vänsterpartiet har en viktig roll att fylla i det 
nya politiska landskapet där Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet styr med stöd av högerpartierna 
Liberalerna och Centerpartiet.

- Socialdemokraterna tror alltid att vi kommer 
göra som de säger. Trots att vi inte har gjort det på 
flera decennier. Vi har en vågmästarroll som vi 
kommer använda. Vi kommer agera mot marknad-
shyror och försämringar i LAS. Precis som vi nyss 
gjorde kring Arbetsförmedlingen avslutar Aron. ■ 

     Anna Nilsson

“Vänsterpartiet 
har en viktig roll 

att fylla“



6

storstockholm.vansterpartiet.se

Kvinnor med normbrytande funktionalitet har 
det sämre ekonomiskt jämfört med män i samma 
situation, trots att färre kvinnor än män hoppar av 
gymnasiet. Vänsterpartiet Storstockholm bjöd in 
till ett seminarium på Funktionsrättsdagen den 
3 december för att diskutera fattigdomsfällor, 
strukturella hinder och vad som krävs för att lösa 
situationen.

Veronica Kallander, från Vänsterpartiet i Sun-
dbyberg och Region Stockholm, anser att en 
stor orsak är att ersättningsnivåerna för personer 
med funktionshinder som inte kan jobba inte har 
räknats upp på 20 år. Detta gör att den disponibla 
inkomsten har minskat år efter år.

 Vänsterpartiet driver funktionsrättsfrågor hårt 
på alla nivåer. Det finns mycket kvar att göra.  
Vill du engagera dig, så kan du gå med i Funkis-
nätverket på Facebook.■   

      
            Cal Orre

En dag för alla

En dag för alla

-  Det borgliga styret med trafikborgarrådet Kristoffer Tamsons (M) i spetsen raserar 
vår gemensamma kollektivtrafik. Våra skattepengar ska gå till bättre och billigare kollektivtrafik, inte 

till dyra upphandlingar och vinster till privata företag. Det krävs en politisk förändring, vi måste skapa 
hållbara städer, säger Lina El Yafi, förare på Tvärbanan, fackligt aktiv och ledamot för 

Vänsterpartiet i Regionfullmäktige.  Läs mer på www.storstockholm.vansterpartiet.se

Carina Wellton aktiv i Vänsterpartiets funkis- 
nätverk ledde  samtalet.

- Julen är en tuff tid med extra 
utgifter för många. Ingen ska behöva 
välja mellan julklappar och julmat. 

Det säger Jonas Sjöstedt när han  
presenterar Vänsterpartiets förslag om 
att den som har försörjningsstöd ska få 
extra pengar i jul.

Extra försörjnings-
stöd till jul

10 punkter med tuffa åtgärder som ser till ställa störst 
krav på dem som släpper ut mest, inte på vanligt folk. 

Läs 10-punktsmanifestet från GUE/NGL 
på www.storstockholm.vansterpatiet.se
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Det är dags att sätta ihop gruppen som ska planera och genomföra Vänsterpartiets deltagande i Stockholm Pride 
2020. Hjälp oss att sätta fokus på den politiska kampen och visa att Vänsterpartiet står för den bästa hbtq-politiken. 
Maila till storstockholm@vansterpartiet.se och motivera varför du vill vara med och vad du kan bidra med. Du behöver 
inte ha tidigare erfarenhet, brinner du för hbtq-politiska frågor så vill vi jättegärna höra från dig, senast den 15 februari. 

Stockholm Pride 2020!

I Farsta hotas två parklekar och en fritidsgård av 
nedläggning. Vänsterpartiet är ute på stan och sam-
lar in namn. De får stort stöd bland Farstaborna.

- Borgarna och Miljöpartiet sänkte skatten och nu 
ser vi konsekvenserna. De skär ner på barn, kultur 
och fritid. Det kommer att synas i alla stadsdelar, 
säger Marre Mayr, vice ordförande i Farstas stads-
delsnämnd.

De blågröna vill lägga ner två parklekar, Fager-
lid i Hökarängen och Odlarängen i Tallkrogen. De 
vill också lägga ner Västboda fritidsgård, den enda 
för högstadieungdomar i centrala Farsta. Utöver 
det väntas minskade öppettider på alla resterande 
parklekar och fritidsgårdar. 

Vänsterpartiet i Farsta var snabbt ute i media och 
startade en namninsamling via skiftet.org.

- Jag är vice ordförande i stadsdelsnämnden och 
media vill gärna prata med oppositionen. Parkle-
karna och fritidsgården är populära, välbesökta, 
gratis och tillgängliga för alla - barn, ungdomar och 
föräldrar. Hela Farsta berörs, säger Marre Mayr.

Vänsterpartiet i Farsta har fått väldigt starkt stöd. 

Det är många som vill engagera sig. 
- Människor kommer med färdiga namninsamlin-

gar till oss. Det är en bred uppslutning. När jag sam-
lade in namnunderskrifter kom väktarna vid tunnel-
banan fram och skrev på. Forskning visar att det är 
brottsförebyggande med fritidsgårdar, säger hon.

-Det viktigt att vi leder och bygger nätverk som inte 
är partipolitiska. Då får vi fler att gå med. När Stads-
delsnämnden i Farsta hade sammanträde i november 
kom fackliga, föräldrar, barn och personal och ställde 
frågor. 

- Jag har aldrig sett så mycket människor där innan. 
En kvinna sa att tack var parkleken hade hennes barn 
fått nya vänner och hon hade lärt sig svenska. Läggs 
parkleken i Tallkrogen ner finns ingen verksamhet 
för barn och unga kvar i Tallkrogen. 

-Detta är även en enorm klassfråga. Lägger vi ner 
det här så lämnar vi många utanför.

-Vår uppgift är att förklara varför det händer och 
vilka som styr. Det är viktigt att vara tydliga med att 
vi är i minoritet. Använd gärna sociala medier men 
glöm inte bort mötet med dina grannar. ■

                             Torbjörn Granrot

Farsta mobiliserar
Marre Mayr aktiv i Vänsterpartiet Farsta



KALENDARIUM

Posttidning B

NACHOS FÖR NYA

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 riksdag-
sledamöter. Välkommen!
Ingen anmälan

25 MARS, 18-20. 
KAFÉ MARX, 
KUNGSGATAN 84 

Tillsammans gör vi skillnad är 
främst en kurs för nya medlem-
mar som vill veta mer om vår 
politik. Men alla som är  
intresserade är välkomna! 

ANMÄLAN: Mejla anmalan. 
storstockholm@vansterpartiet.se

8 FEBRUARI, 10-16. 
KAFÉ MARX,
 KUNGSGATAN 84.

TILLSAMMANS GÖR 
VI SKILLNAD
 

VSF lägger ner- blir branschförening
Vänsterns Studentförbund (VSF)  lägger ner som riksorganisation. VSF i Stockholm omvandlas till en  
branschförening på samma vis som våra fackliga partiföreningar. Alla som studerar på högskola,  
universitet, folkhögskola, komvux eller motsvarande kommer kunna vara medlem både i Vänsterpartiets 
Studentförening i Storstockholm och sin vanliga geografiska förening. 

Aktiva branschföreningar idag:
Kommunalvänstern, Sekovänstern, Byggvänstern, Handelsvänstern, Transportvänstern,  
Hotell- och restaurangvänstern, Industrivänstern, Vårdförbundsvänstern och Lärarvänstern.

Nu tillkommer alltså Vänsterstudenterna till listan. Vill du starta en ny partiförening inom din bransch eller 
gå med i någon av dessa? Kontakta: storstockholm@vansterpartiet.se för mer info.

FÖRÄNDRA 
SAMHÄLLET 
 
Fortsättningskurs för dig som 
redan gått kursen för nya med-
lemmar eller har motsvarande 
kunskap. Vi fördjupar oss i 
Vänsterpartiets ideologiska ut-
gångspunkter med socialism och 
feminism på ekologisk grund.

ANMÄLAN: Mejla anmalan. 
storstockholm@vansterpartiet.se

29 FEBRUARI, 10-16. 
KAFÉ MARX,
 KUNGSGATAN 84

De senaste uppdateringarna hittar du i  vårt
kalendarium  på storstockholm.vansterpartiet.se

Steg 1 Steg 2

Steg 3

FACKLIG-POLITISK  
VÄNSTERSKOLA 

I februari 2020 organiserar 
Vänsterpartiet en facklig-politisk 
vänsterskola för dig som är 
medlem i Vänsterpartiet och 
fackligt förtroendevald och/eller 
engagerad på din arbetsplats.
 
I studiecirklar får deltagarna  
ta del av gemensamma web-
baserade föreläsningar.  
Därefter diskuterar vi innehållet 
tillsammans och lär av varandra.

ANMÄLAN: Mejla till anmalan.
storstockholm@vansterpartiet.se

START 19 FEBRUARI, 
18-20.
KAFÉ MARX, 
KUNGSGATAN 84. 

BYGG ETT NYTT 
SAMHÄLLE 

Fördjupningskurs där samhälls-
bygget står i fokus. Antalet  
platser är begränsade, därför vill 
vi ha in ansökningar istället för 
anmälningar till kursen. Mejla till 
storstockholm@vansterpartiet.se 
senast 1 mars så återkommer vi 
inom kort med besked.

27-29 MARS
SYNINGE KURSGÅRD 


