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Ill: Klas Sandberg

Röda Röster är en periodisk 
debattskrift som ges ut av Vänsterpartiet i 
Stockholm stad. Den publiceras enbart di-
gitalt och distribueras via e - post. Signerade 
artiklar om såväl lokala som nationella och 
internationella frågor publiceras. Artikel-
författarna 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 distriktsexpeditionen storstock-
holm@vansterpartiet.se om du inte får 
tidningen. Här kan du hitta tidigare utgivna 

nummer av Röda Röster: http://storstock-
holm.vansterpartiet.se/roda-roster/

Redaktionen består av Erik Anders-
son,  Ellinor Hultman, Maria Ljuslin, Johan 
Norlin, Klas Sandberg, Monica Santa Cruz 
och Gergios Tsiroyannis. 

Röda Rösters logotyp är skapad av 
Sydney Ankers.

 
Skicka din debattext till redaktio-
nen på roda.roster@vansterpartiet.se (max 
3000 tecken inklusive blanksteg). Redak-
tionen tar gärna emot utkast att utveckla 
tillsammans med skribenten.

Nästa nummer utkommer 28 fe-
bruari. Deadline är 15 februari.
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Låt tusen röster höras
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.



Röda Röster 

Stoppa Våldet – hette eventet som 
Vänsterpartiet Skärholmen, Vänsterpartiet 
Huddinge, Lägg ner ditt vapen och ABF 
anordnade i Vårbyhuset 11 december. Skär-
holmsföreningens kommunikationsansvarige 
Shamsa Ali Hassan drog i trådarna och spred 
information om eventet, vilket väckte stort 
intresse på Facebook. Till kvällen bjöd vi på 
somaliska piroger och personer i olika åldrar 
(många unga) från både Vårby och Skär-
holmsområdet kom.
 
Panelsamtalet leddes på ett 
engagerande och pedagogiskt sätt av Jasmin 

Nasser, poddare från Edu orten. Fokus i 
panelsamtalet var på förebyggande arbete. I 
panelen satt Rashid Mohammed som sitter 
i kommunfullmäktige för V, Felipe Estrada 
kriminolog, Alexander Zadruzny från 
Skärholmens ungdomsråd som utnämnts 
till årets lokala hjälte i sitt engagemang mot 
förortsvåldet, samt Eva Färjsö som själv mist 
sin son i ett gängrelaterat mord.
 
Frågorna hade förberetts av 
Shamsa från Skärholmsföreningen och 
utforskade orsakerna till våldet och hur vi 
kan börja prata om lösningar som gör verklig 

skillnad på både kort och lång sikt. Panel-
deltagarna gav väldigt värdefulla komplet-
terande perspektiv. Eva Färjsö berättade om 
den hjärtskärande historien om sin son som 
fick en ADHD-diagnos, mådde psykiskt 
dåligt och hoppade av skolan. De sökte stöd 
från BUP, men fick aldrig en tid. De sökte 
in på Komvux och hade äntligen en plan när 
det fruktansvärda hände. Kort efter mordet 
blev Evas son antagen till Komvux.
 
För Eva var det tydligt att en skola 
som hade resurserna och viljan att ge stöd 
till de som har det svårare och ett samhälle 

Stoppa Våldet
Rapport från ett seminarium

Ill: Frida Lundin
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som ger snabb hjälp till de som mår dåligt kan 
avvärja att folk hamnar i gängens våld. Rashid 
presenterade ett program med 18 punkter 
med lösningar från Vänsterpartiet för att 
förhindra utvecklingen av gängrelaterat våld. 
Det handlade om kortsiktiga åtgärder som att 
stärka relationsskapande poliser, nattvandrare 
och andra civila grupper, stärka tullen för att 
minska import av droger och förstås minska 
segregationen, ojämlikheten och ge unga lik-
värdiga möjligheter att tro på framtiden med 
satsningar på skola, socialtjänst, frittidsgårdar 
och minskad trångboddhet (som tränger ut 
barn och unga på gatan).
 
Kriminologiforskaren Felipe 
bekräftade att det är dessa åtgärder som 
gör skillnad och visade att hårdare straff, ta 
bort ”ungdomsrabatter” mm. inte har något 
forskningsstöd som verksamma lösningar. 
Ungdomar som hamnar snett tänker inte 
rationellt på konsekvenser och man känner 
att man har lite att förlora. Att Sverige står 
ut vad gäller skjutningar kan inte förklaras av 
invandring eftersom t.ex. även Tyskland haft 
stor invandring. ”Ska man som politiker bara 
stå och hitta på saker?” eller ska man utgå 
från forskningen undrade Eva och påminde 
också om hur systemet med det fria skolvalet 
skapat så ojämlika skolor i Sverige.
 
Alexander pratade om hur svårt det 
kan vara att vara ung i förorten. När ingen ser 
en i skolan finns det andra som gör det i de 
kriminella gängen. Ur hans perspektiv borde 
situationen kallas en ”nationell kris” då han 
varit på så många minnesstunder för skjutna 
unga. Eva beskrev gängen som en ”arbets-
förmedling som har öppet 24 timmar om 
dygnet”. Samhället behöver få unga att tro på 
sin egen framtid, och paneldeltagarna pratade 
också om vikten att involvera föräldrar i sam-
verkan med myndigheter, då barnen ofta inte 
vill göra sina föräldrar besvikna.
 
Publiken fick också ställa frågor och 
det blev en både allvarlig, hoppfull och fin 
stämning under eventet. Vänstern har ju rätt 
och det civila samhället är med oss. Vi borde 
prata mer om hur vi vill stoppa våldet på våra 
gator!

 
Hannes Anagrius

Studieansvarig V Skärholmen

Ill: Klas Sandberg

Vårbyhuset, Foto Holger Ellgaard

Röda Röster 
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Röda Röster 

Du kommer att av den blå-
gröna majoriteten få veta att 
det aldrig ”satsats” så mycket 
på stadsdels-nämnderna 

som nu. Förvisso inte i kronor räknat. Men 
vad de inte säger är att de pengapåslag 
som ”satsningarna” innebär inte ens täcker 
beräknade pris-. och lönehöjningar och att 
de därtill ålägger stadsdelsnämnderna (och 
även övriga nämnder) ”generella effektivi-
seringar” (ett finare ord för besparingar). 
Resultatet är att möjligheterna för stads-
delsnämnderna att bedriva en bra verksam-
het blir ännu sämre.

Om Du läser verksamhetsplanen 
för år 2020 (finns att tillgå på nätet, googla 
in Dig på Edok Meetings) står det mycket 
bra saker om verksamhet, målsättningar 
och kvalitet. Låt Dig inte luras! De vackra 
löftena motsvaras inte av pengatilldelning. 
Så är det när det är viktigare att genom 
skatte-sänkningar ge till de som redan har 
än att ge stöd till de som inte har.

Några exempel från stadsdelsnämnd 
Hägersten-Liljeholmen:

Förskolorna. Stadsdelsnämnden 
har inte kunnat minska antalet barn i 
barngrupperna. Detta har berott på att 

De blågröna lovar runt, men håller tunt

Rapport från stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

utbyggnaden av förskolor varit eftersatt, hade 
vi minskat barngrupperna hade vi inte klarat 
barnomsorgsgarantin. Nu är utbyggnaden av 
förskolor ikapp, men då pengatilldelningen 
inte räcker till kommer barngrupperna att 
fortsätta att vara stora. Och förskolegårdarna 
är både under-dimensionerade och under-
stimulerande. Tanken är att förskolebarnens 
utevistelse skall förläggas till stadsdelens 
parker (som också är underdimensionerade 
i förhållande till behovet), men det är perso-
nalkrävande så det blir nog mycket innevis-
telse för barnen.

Socialtjänstens individ- och famil-
jeomsorg. Både barn- och ungdomsenheten 
och vuxenenheten har dragits med under-
skott under år 2019. Anledningen är många 
och dyra placeringar utanför hemmet. Men 
dessa är helt nödvändiga. Socialsekreterarna 
gör ett bra arbete. När placeringar måste 
göras, i familjehem eller behandlingshem är 
det för att vårdbehovet inte kan tillgodoses 
på hemmaplan.

Socialpsykiatrin. Stadsdelens flagg-
skepp, de dagliga verksamheterna: Liljan, 
Droppen/Bruket, Hägergruppen och de 
öppna träfflokalerna Kravatten och Tora, 
är alla aktuella för samlokalisering med 
varandra och/eller andra verksamheter. Per-
sonalen skall minskas i antal. Och priset blir 
hopträngd verksamhet och minskat öppet-
hållande. Och medinflytande för deltagarna. 
Glöm det!

Äldreomsorgen. Den blågröna 
”satsningen”på äldreomsorg för 2020 täcker 
inte ens underskottet för år 2019 (underskott 
24 Miljoner Kronor). Kraftig underbudge-
tering samtidigt som de stora barnkullarna 
från 1940-talet nu börjar komma upp i den 
ålder då de behöver äldreomsorg. Kvarboen-
deprincipen drivs in absurdum, även de äldre 
som på grund av stort omvårdnadsbehov, 
ofta i kombination med demenssjukdom, 
ensamhet och isolering och mycket hög 
ålder själva önskar flytta till äldreboende 
skall bo kvar hemma med hemtjänst. Av de 

äldre som beviljats vård- och omsorgsboende 
var mindre än hälften under år 2019 nöjda 
med möjligheten till utevistelse. För år 2020 
utlovas daglig utevistelse. Kommer det att 
fungera? Knappast!

 
Parkskötsel. I vår stadsdel sköts 

parkerna av en entreprenör genom ett avtal 
som kunde ha varit bättre. Avtalet förlängdes 
tyvärr under år 2019, Vänsterpartiet och So-
cialdemokraterna ville i första hand pröva att 
överta parkskötseln i egen regi, och i andra 
hand göra en ny upphandling för att få till 
stånd ett bättre avtal, men vi blev nedröstade 
av de blågröna.

Vänsterpartiet hade i vårt budget-
förslag för år 2020 räknat upp kostnaderna 
med beräknade pris- och lönehöjningar och 
även tagit bort de generella effektiviserings-
kraven både för stadsdels-nämnderna och 
för de övriga ”mjuka” nämnderna. Med vår 
budget hade stadsdelsnämnderna haft större 
förutsättningar för att uppfylla stadsdels-
nämndens mål.

Minska antalet barn i förskolornas 
barngrupper. Förbättra förskolegårdarna.

Ge socialarbetarna möjlighet att arbe-
ta enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. 
Det kräver tillräckligt med tid och adminis-
trativt stöd. Handledning och mentorer för 
de många nyexaminerade. Och tillräckligt 
med pengar för att ge klienterna det stöd de 
behöver och har rätt till.

Låta socialpsykiatrin fortsätta med 
sin framgångsrika dagliga verksamhet och 
träffpunkter.

Ge äldreomsorgen förutsättningar att 
ge hemtjänst och bevilja boende i enlighet 
med de riktlinjer som vi genomdrev under 
förra mandatperioden.

 
Ann-Marie Strömberg 

Ledamot stadsdelsnämnd Hägersten-Lilje-
holmen

Ann-Marie Strömberg, Foto: Karin Neuhaus
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Bild: Offensiv / Natalia Medina

Vi stoppade ombildningarna!

När jag skriver det här är det 
nästan ett år sedan som 
kampen mot ombildningar 
började. Och jag får stanna 

upp ibland och påminna mig om att det 
ofattbara har hänt: Vi vann!!! Inte en enda 
ombildning blev det. 

För oss i Hökarängen började det 
väldigt spontant. Jag såg i lokala Hökaräng-
sgruppen på Facebook att nu skulle detta 
”erbjudande” komma till oss och skrev en 
ogillande kommentar. Efter några minuter 
fanns vår egen Facebookgrupp, Hökis mot 
ombildningar, och genom den organisera-
des motståndet. Vi bestämde från början 
att gruppen var ett forum som bara var 
till för oss som ville organisera motstånd. 

Den växte väldigt snabbt. Där pratade vi 
om strategier och peppade varandra, men 
vi hade inga möten förrän andra organisa-
tioner kom in i bilden. Det var helt enkelt 
så att folk själva kom på att det behövdes 
en excelfil i gruppen för att hålla koll på 
vad som hände på de berörda adresserna 
och ett flygblad att dela ut. Vi skötte det på 
messenger. Vi såg till att flygbladet ham-
nade i varenda brevlåda och när det började 
komma lappar som lovade guld och gröna 
skogar för att förmå folk att ombilda, tog vi 
fram lokalt anpassade flygblad där vi pekade 
på saker som förespråkarna utelämnat....
Det var flera gånger som någon ombild-
ningsentusiast satte upp förväntasfulla 
fantasier på en papperslapp i sin port, där vi 
inom några timmar lade vårt svar i varenda 
brevlåda. Det låter nog som skryt, men vi 
var blixtsnabba. Och en sak: Vi hann före 
konsulterna!

Ganska snart fick vi hjälp av Hy-
resgästföreningen som höll bomöten där 
många frågetecken rätades ut. Dessutom 
stod de ofta tillsammans med Vänsterpar-
tiet på torget och delade ut flygblad. Nät-
verket Rädda Hyresrätterna sammankallade 
och koordinerade aktiviteter där alla lokala 
motståndsgrupper ingick, och organise-
rade dessutom en stor demonstration vid 

Stadshuset i maj, där Johan Johansson sjöng 
om Staden som styrs av skurkar i manschett. 
Det fanns en väldig energi i luften och män-
niskor ville delta, på ett sätt man sällan ser. 

Plötsligt fick vi nys om att Daniel 
Helldén skulle inviga strandpromenaden 
vid Farstabadet. Ett sånt tillfälle får man ju 
inte missa! När Helldén sen stod där och 
ville kamma hem poäng på den fina bryg-
gan, fanns vi på plats i bakgrunden med 
banderoller. Vi var där för att påminna om 
den andra sidan av den blågröna alliansens 
politik och att det har sitt pris att strunta i 
oss som bor i förorten.

Sen skickade vi bilderna och en kort 
text till Mitt-i-tidningen, som tog in det. 

Allt detta var ju lite som en självan-
tändning eller en explosion ur tomma intet. 
Eller så var det bara frågan om en massiv 
frustration över medmonteringen av allt det 
gemensamma, som nu plötsligt blev synlig. 
Och vi vann! Eftersom alla inblandade 
samarbetade över gränser. Och alla fick vara 
med, förutsatt att de var emot ombild-
ningar. Kanske finns här en grundplåt till 
ett större politiskt medvetande. Man kan 
hoppas!

Fredrik Cerha, V Farsta



Röda Röster 

Röda Röster intervjuar 
Rodrigo Arce, ordförande 
i V-Hammarby-Skarpnäck

Rodrigo Arce Bild: Jenny Lindahl
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Berätta lite om dig själv som är ordförande i 
V-partiförening i din stadsdel.

Mitt namn är Rodrigo Arce och jag är med-
lem i partiet sedan 1989, tidigare medlem 
i VPK:S ungdomsförbund 1981–1989, 
ordförande för KU Storstockholm.

Mellan åren 1989–2020 har jag varit i 
olika omgångar ordförande och styrelseleda-
mot i Vänsterpartiet Hammarby Skarpnäck. 
Själv bor jag och min familj i Skarpnäcksfäl-
tet sedan 1989. Jag kom som politisk flykting 
från Chile/Bolivia 1974 9och är född i 
Bolivia. Vi har fem barn och jag är gift med 
en guatemalanska. Jag har även arbetat för 
FN i Guatemala 1993–2000. Alltid har jag 
arbetat internationellt, både i solidaritetsrö-
relsen och som tjänsteman.

Finns det några särskilda frågor som är 
viktiga att driva i er stadsdel?

Vi driver kampanjer mot privatisering av 
våra hyresrätter, särskilt i Bagarmossens 
stadsdel. Vi protesterar mot nedskärningar 
inom barnsomsorg, skolor, fritidsparker, 
kultur och äldreomsorg. Vi deltar aktivt i 
olika parlamentariska sammanslutningar 

i Stockholm, som Stadsdelsnämnden och 
kommunfullmäktige.

Har Vänsterpartiet i Skarpnäck fått många 
nya medlemmar, hur har det i så fall påver-
kat styrelsens arbete?  Hur jobbar ni med de 
nya i så fall.

Efter valrörelserna till riksdagen 2018 (vi 
fick på visa distrikt upp till 35,2 %) och EU-
parlamentet 2019 (i genomsnitt 20,14 % av 
rösterna) har vi haft ett uppsving med nya 
medlemmar i föreningen.

Många verkar ha gått med i partiet 
för att markera sitt stöd till oss och mindre 
för att aktivera sig rent praktiskt. Styrelsen 
har försökt ordna olika aktiviteter såsom 
flygbladsutdelningar och olika temamöten. 
Allt från bostadsfrågan, antirasistiskt arbete 
till solidaritetsevenemang för Chile och 
Bolivia. Detta har inte varit tillräckligt för 
att attrahera våra nya medlemmar till fören-
ingens arbete.

Vi har kanaliserat våra nya medlem-
mar att delta på distriktens utbildningar för 
nya medlemmar. Gensvaret har ej varit stor 
heller. Vi försöker och kommer vidare att 
understryka vikten att använda sig av Zetkin 

som verktyg att aktivera sig.

Vänsterpartiet har ett väldigt starkt stöd i 
ert område. Vilka utrymmen för förbättring 
ser ni och hur jobbar ni för det?

Vi har lyft upp frågan att använda och 
förbättra olika roliga sätt att kommunicera 
med våra medlemmar. Möjligheterna är att 
aktivera sig via sociala medier, ringa upp 
kampanjer för närmare kontakt med med-
lemmar, sociala aktiviteter som filmvisningar, 
föredrag, politiska diskussioner med gemen-
samma luncher eller fika är möjligheterna.

Berätta lite om ert utåtriktade arbete, bland 
de boende i stadsdelen. Är era medlemmar 
involverade i kampen mot ombildningar?

Vi har lyckats att stoppa antalet ombild-
ningar av hyresrätter till bostadsrätter till 
hälften, tillsammans med olika grupperingar 
mot ombildningar i Bagarmossen. Vi har 
varit mer aktiva genom att ge dessa grupper 
organisatorisk och politiskt stöd.

Rodrigo Arce intervjuades av Monica de 
Santa Cruz, Röda Rösters redaktion

Skarpnäck

Ill: Klas Sandberg
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Den genomgående 
kritik jag får höra om vän-
sterpartiet är att vi inte kan 
omvandla missnöjet som finns 

i samhället till att få fler röstar till vänster-
partiet. Vi är inte tillräckligt aktiva för att 
få medborgarna att förstå att vi är ett rimlig 
alternativ. Ett sätt att öka aktivismen är att vi 
medlemmar tränar på att övertala medbor-
gare vi möter ute i samhället, till att rösta på 
Vänsterpartiet.

Jag möter många partikollegor som, 
precis som mig, är osäkra på hur vi kan föra 
fram våra budskap på bästa sätt. Så att med-
borgarna vi möter ute på torg, på jobbet och 
på andra platser, blir bemötta med trygghe-
ten och självsäkerheten att vänsterpartiet är 
det relevanta alternativet för de.

Engelska och amerikanska debat-
ter är ett bra exempel. Den trygghet och 
övertygelse som de framför sina budskap 
är avundsvärt. Detta är något vi i Sverige 
generellt är dåliga på. Debatt och Retorik 
träning är en möjlighet för våra medlemmar 
att träna på att formulera, diskutera och 
motivera. Formatet i träffarna kommer att 
inledningsvis fokusera på grupp mot grupp 
debatt och en mot en debatt. Båda formaten 
ska sedan leda till återkoppling i form av 
konstruktiv kritik för att tänka på formule-
ringar med tyngden på budskapet och även 
tonen på rösten (när de ska höjas och sänkas 
så att budskapet får kraft). Vid slutet av varje 
träff kommer medlemmarna att utvärderas 
av andra deltagare och upplägget kommer 
att anpassas efter behoven i gruppen.

Vänsterpartiet Birka-Vasa är snälla 

nog att låna ut sin lokal för att hålla detta. 
De deltagare som har möjlighet får gärna ge 
ett mindre ekonomiskt bidrag för att vi ska 
kunna fortsätta driva detta.

Vänsterpartiet ska bli det självklara 
partiet för alla medborgare som är i ett 
utsatt läge. De ska inte vända sig till SD. 
Vi har förslag på massvis med åtgärder för 
att medborgarna ska få det stöd de behöver 
oavsett om det gäller försäkringskassan, 
skola eller trygghet. Vi aktiva medlemmar 
i partiet ska kunna stå för detta och det ska 
sitta i ryggmärgen. Övning ger färdighet. 
Vi behöver bli bättre på att diskutera och 
debattera. Att engagera medborgare i våra 
frågor börjar med att vi börjar visa vårt eget 
engagemang tydligt och övertygande.

Träffarna kommer att ske månadsvis. 
Det blir olika teman vid varje tillfälle. Själv-
klart kommer deltagarna att kunna påverka 
upplägg och teman på träffarna. Vi gör detta 
tillsammans. Vi har plats för 30 personer. 
Om fler önskar delta så kan det bli fler träf-
far så att alla som vill ska kunna vara med.

Första tillfället är 29e februari 
kl.10.30-12. Därefter 28e mars, 25e april, 
23e maj. Samma klockslag. Anmäl er till 
mig på kenan.parlak@vansterpartiet.se. Ni 
kan även mejla om ni har funderingar på 
upplägg. Först till kvarn gäller anmälan. 
Lokalen ligger på Sigtunagatan 11 (nära St 
Eriksplan) och träffarna är för alla medlem-
mar i Vänsterpartiet.

 Kenan Parlak, V Hässelby-Vällingby

Debatt- och retorikträning

Ill: Klas Sandberg
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Vänsterpartiet har inte bara Januariavtalet 
mellan regeringen, C och L att kämpa 
mot. Den 10 oktober skriver Nils Littorin 
medlem i kommunistiska Partiet (KP) i 
Expressen om vad han kallar “vänsterns 
knep och härskar-tekniker.” Han nämner 
A) ”Osynliggör och relativisera”, B) ”Skjut 
budbäraren”, C) Misstänkliggör uppsåtet”, 
D) ”Guilt by association”,  E)”When in 
doubt, send the marines”  ”Vänsterns mot-
svarighet till invaderande marinkårssoldater 
är rasiststämpeln.”  Littorin avslutar ”Lär er 
manualen, känn igen härskarteknikerna… 
man riskerar i godhetens namn både äre-
kränkas och kärleksbombas.”

I sitt partiprogram från 2017 skriver 
KP :

Vänsterpartiet fyller rollen som en 
vänsterfalang åt Socialdemokratin. Vän-
sterpartiet vill bevara tron på reformismen 
och det politiska systemet med följd att 
arbetarklassen passivt skall låta sig repre-
senteras av politiker och funktionärer. Och 
”För att stärka det socialistiska inflytandet 
bekämpar partiet alla politiska strömningar 
som leder till att arbetarklassen splittras och 
passiviseras”. 

 Trots detta valde KP i Umeå att fira 
första maj med Vänsterpartiet 2018. Vidare 
skriver man i partiprogrammet att:

”Kommunistiska Partiet verkar för 

största möjliga enighet i kampen för de 
folkliga kraven. Vi är beredda att samarbeta 
med varje rörelse som vill delta i försvaret 
av sociala och fackliga framsteg. Partiet 
söker allianser i kamp för fred, demokrati, 
jämställdhet, miljö och andra frågor som 
tjänar arbetarklassens intressen och förenar 
progressiva människor”.

Hur trovärdig är Littorin och KP, 
när de söker allianser för sin existens med 
denna retorik?  

Vi Vänsterpartister lägger vår energi 
på att bekämpa Januariavtalets 73 punk-
ter som berör folkflertalet. Där har vi vår 
verklighet. Trots detta tvingas vi utstå dessa 
attacker från vänster. 

Vems ärenden går Littorin och KP? 
Vilka har KP med sig?

I Expressen den 19 december skriver 
Littorin ”Därför lämnar jag den illröda 
vänstersekten” dvs. KP. Bland annat med 
motiveringen ”Jag lämnar ett parti vars 
verksamhet huvudsakligen består i interna 
källarlokalsmöten där redan frälsta gubbar 
sitter och dunkar varandra i ryggen. Medel-
åldern är som PRO och könsfördelningen 
som SD”. Littorin skriver inte vart han 
tänker ta vägen.

Bengt Sundell, V Liljeholmen – Hägersten

Ill: Klas Sandberg



Ill: Klas Sandberg

Röda Röster 
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Tillsammans gör vi skillnad – steg 1 

Tillsammans gör vi skillnad är främst en 

kurs för nya medlemmar som vill veta mer 

om vår politik. Men alla som är intresse-

rade är välkomna! Nästa kurstillfälle blir 8 

februari.  

DATUM: 8 februari  

TID: kl.10.00-16.00. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.  

ANMÄLAN: Mejla till: anmalan.storstock-

holm@vansterpartiet.se

Vänsterpartiet Södertälje vi-

sar PUSH! 

PUSH är den svenske regissören Fredrik 

Gerttens nya dokumentär om dagens 

hyperkapitalistiska bostadsmarknad som 

skapat en global kris. I städer över hela 

världen blir det allt dyrare att bo, samtidigt 

som lönerna står still. Fattiga och vanlig 

medelklass trycks ut ur städer världen 

över. Det handlar inte om gentrifiering, det 

här är ett monster av en helt annan sort. 

En ny sorts hyresvärd har etablerat sig, 

kapitalfonder utan personligt ansvar. 

DATUM: 15 februari 

TID: kl. 19.00 (OBS NY TID!) 

PLATS: Stadshuset, Estrad. Nyköpings-

vägen 26, Södertälje

 

Facklig-politisk vänsterskola Med start 

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. 

Du som deltar i den facklig-politiska 

vänsterskolan kommer att få insikter i både 

historia samt i viktiga aktuella facklig-

politiska frågor. Du kommer också att få 

lära dig det senaste inom moderna fackliga 

organisationsmetoder samt om hur opini-

onsbildning utifrån ett löntagarperspektiv 

fungerar. 

Skolan äger rum i form av studiecirklar 

där deltagarna får ta del av gemensamma 

webbaserade föreläsningar. Därefter 

diskuterar vi innehållet tillsammans och lär 

av varandra. 

DATUM: Start 19 februari 

TID: kl.18-20. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.  

ANMÄLAN: Mejla till anmalan.storstock-

holm@vansterpartiet.se

 

Förändra samhället – steg 2 

Fortsättningskurs för den som redan gått 

kursen för nya medlemmar eller har mot-

svarande kunskap. Vi fördjupar oss i Vän-

sterpartiets ideologiska utgångspunkter 

med socialism och feminism på ekologisk 

grund. 

DATUM: 29 februari  

TID: kl.10-16. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84.  

ANMÄLAN: Mejla till: anmalan.storstock-

holm@vansterpartiet.se

Debatt- och retorikträning Första tillfäl-

let är 29e februari kl.10.30-12. Därefter 

28e mars, 25e april, 23e maj. Samma 

klockslag. Anmäl er till mig på kenan.par-

lak@vansterpartiet.se. Ni kan även mejla 

om ni har funderingar på upplägg. Först 

till kvarn gäller gällande anmälan. Lokalen 

ligger på Sigtunagatan 11 (nära St Eriks-

plan) och träffarna är för alla medlemmar i 

Vänsterpartiet. 

Arrangör: Kenan Parlak, V Hässelby-

Vällingby


