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LEDARE: Moderaterna måste ta ansvar för dödsfallen

Vi kan lösa vårdkrisen!
Så här räddar vi sjuk-
vården.  
 Sid. 3

Rädda kvinnojourerna! 
Kvinnors utsatthet är 
ingen handelsvara.
Sid. 7

Välkommen till kon-
gressombudsval 
Var med och påverka!
Sid. 8

Medlemstidning för Vänsterpartiet Storstockholm

Vänsteraktuellt

Klasskampen är inte över!  Sid. 4-5
Hur ofta pratas det klass nu för tiden? Alltså inte klass som att barnen går 
i mellanstadiet eller lågstadiet. Utan klass som i olika villkor. Att inte ha råd 
med vinterkläder till barnen, SL-kort eller hälsa på släkten i Norrland.

VA

Högerns vansinniga utförsäljningsprojekt har pågått i fyra 
mandatperioder. Deras mål är att sänka skatter, slakta 
välfärden och stjäla vår gemensamma egendom. Sid 2.
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Högerns vansinniga utförsäljningsprojekt har 
pågått i fyra mandatperioder, alltså i 13 långa 
år. Deras mål är tydligt: sänka skatter, slakta 
välfärden och stjäla vår gemensamma egendom. 
Pengarna för de över till privata företag. Modera-
terna, med Irene Svenonius som högsta ans-
varig politiker i regionen, är drivande för 
att denna stöld kan fortsätta. Men utan 
deras samarbetspartier C, L, KD och 
Mp hade de inte kunnat genomföra 
utarmningen av sjukvården i Region 
Stockholm.

Här i vårt Storstockholm kän-
ner vi av högerslakten mycket tungt. 
Storsjukhusen knakar i fogarna. Över-
beläggning, platsbrist, personalbrist, stäng-
da avdelningar, bemanningsföretag som rycker in. 
Kaos på akuten, kvinnor som föder barn i trapphus, 
i bilar, på parkeringsplatser. Det innebär stora risker 
för patienterna och olidliga förhållanden för perso-
nalen. Och då går sjukhusledningen ut med varsel i 
en redan krisartad sjukvård. Sjukvårdsupproret har 
samlat hundratals vittnesmål som handlar om liv 
och död. Barn som föds och aldrig får ta sitt första 
andetag och äldre som tar sitt sista andetag i en över-
full korridor. Vårdpersonalen är alldeles för få och 
tvingas hantera orimligt många akuta fall. Person-
alen som jobbar på golvet ställs inför omöjliga prior-
iteringar. Detta vansinne ska vi kämpa emot. 

Vi fortsätter att demonstrera utanför varje region-
fullmäktiges möten. Vi kräver att det borgerliga 

styret stoppar alla varsel! Moderaterna och Irene 
Svenonius är ytterst ansvariga för dödsfallen på våra 
sjukhus. Vi ska påminna Svenonius om detta och vi 
ska stoppa varslen! Nu är det upp till oss att solidar-
isera oss med de sjukvårdsanställda. Det här kan vi 

göra tillsammans, alla medlemmar och till-
sammans med resten av civilsamhället. 

Vänsterpartiet Storstockholm är en 
offensiv vänsterkraft att räkna med! 
Bara i januari månad så har vi fått 
över 100 nya medlemmar! Vi har 
stigande opinions-
siffror, nu ska 

vi organisera 
oss mot ned-

skärningar och 
privatiseringar! 

Den feministiska 
kampen pågår varje 
dag för en socialist, sn-
art stundar 8 mars och 
då ska vi tillsam-
mans med femin-
ister världen över 
kräva vår rätt och 
vår värdighet. Vi 
är inga slit och 
släng-varor! ■

storstockholm.vansterpartiet.seLedare
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Ledare: Högern måste ta 
ansvar för dödsfallen

Elena Karlström
distriktsordförande

“Den feministiska 
kampen pågår 

varje dag för en 
socialist”
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Vänsterpartiet Storstockholm Vårdkrisen

Tänk att ett rikt land som Sverige, i en rik och väx-
ande region som Stockholm, brottas med enorma 
svårigheter i det viktigaste vi har - sjukvården. Vi 
kommer alla någon gång i livet vara beroende av 
hälso- och sjukvård. Sjukvården måste bara fungera. 

I Stockholm krisar flera delar av sjukvårdssys-
temet. Media rapporterar om dygnslånga köer på 
akutmottagningarna som beror på en extrem vård-
platsbrist på sjukhusen. Personalen har fått nog och 
larmar om kaos och allvarliga missförhållanden.

- Vi kan inte fortsätta larma om vårdkriser utan 
att agera. Vi måste sätta press på det blågröna styret 
att ta ansvar och sluta med privatiseringar och ned-
skärningar inom vården. Det är anledningen till att 
jag som både undersköterska och vänsterpartist är 
en av initiativtagarna till protesterna som äger rum 
utanför regionfullmäktige nu under våren, säger 
Amanda Sandholm, undersköterska på SÖS.

Inom OECD är Sverige det land som har lägst 
andel vårdplatser per invånare. Och Stockholm är 
sämst i Sverige. Varför är det så? Jo, för att Allian-
sen, med moderaten Irene Svenonius som högsta an-
svariga politiker, som styr.

Sjukvårdssystemet i Stockholm är sedan 13 år ut-
satt för en extrem marknadsstyrning och privatiser-
ing med köp- och säljtänk. Det är anledningen till att 
sjukvården inte kan planeras och prioriteras utifrån 
behov längre. 

- Sjukvården kan inte styras som bilindustrin. Vi  

 

måste tänka om. Det har man lyckats göra i Skottland, 
med mycket positiva resultat. Vi vill att Stockholm 
går i samma riktning. Nu görs politiker till beställare 
som i sin tur lägger över ansvaret på tjänstemän och 
avtal. Sedan upphör ansvaret och alla kan skylla på 
alla. Mitt i detta växer byråkratin och administra-
tionen påtagligt, säger Jonas Lindberg, sjukvård-
spolitisk talesperson (v) Region Stockholm.

Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor be-
höver få löner och arbetstider som gör att de stannar 
på sjukhusen. Vårt förslag på skattehöjning med 30 
öre skulle ge sjukvården ett extra anslag på 1,3 mil-
jarder kronor. ■

Vi kan lösa vårdkrisen! 

Jonas Lindberg  
Foto: Anna Drvnik

Så här räddar vi sjukvården:

1 Mer resurser till akutsjukhusen för att anställa sjuksköterskor. Så länge sjuksköterskor har låga 
löner och hälsofarliga arbetsförhållanden kommer personalbristen att förvärras. 

2 Fungerande vårdcentraler där alla får snabb hjälp. Vi vill införa områdesansvar för vårdcentralerna. 
Genom att vårdcentraler blir ansvariga för enbart sina listade patienter och kan prioritera dessa får vi 

bättre kontinuitet och effektivitet i vårdsystemet. 

3 Öppna Nya Karolinskas (NKS) akutmottagning för alla och gör det till en ”vanlig” 
akutmottagning. Antalet årliga besökare sjunkit från över 70 000 till  drygt 12 000. Övriga besök 

har pressats ut på ett redan ansträngt sjukvårdssystem. Det är ohållbart.

4 Placera kommunala biståndshandläggare på akutsjukhusen. Färdigbehandlade patienter på 
sjukhusen som ska skrivas ut och få kommunal omsorg får idag vänta för länge. 

5 Involvera personalen på riktigt i vårdens planering och utformning. Tydligare samverkansorgan 
mellan politik och personal. Sjukhusanställda bör exempelvis vara delaktiga i att välja sin ledning. 

Amanda Sandholm
Foto: Privat
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Lagen om anställningsskydd Vänsterpartiet Storstockholm

Hur ofta pratas det klass nu för 
tiden? Alltså inte klass som att 
barnen går i mellanstadiet eller 
lågstadiet. Utan klass som i olika 
villkor. Att inte ha råd med vin-
terkläder till barnen, SL-kort 
eller hälsa på släkten i Norr-
land. Vänsteraktuellt bjöd in två 
kompetenta debattörer för att ta 
pulsen på dagens klasskamp.

Sofia Södergren Poikulainen är 
avdelningsordförande för Stock-
holms Transportarbetare och tjänst-
ledig från sitt vanliga arbete som 
skyddsvakt.

Svenska Transportarbetareför-
bundet bildades 1897 och är ett avde 
fjorton fackförbund som ingår i 
LO. Transport har mottot “Kollek-
tivavtalet försvarar dig om du förs-
varar kollektivavtalet!” Vad bety-
der det i dagens verklighet?

- Vi måste fortsätta försvara LAS, 
fortsätta stå upp för våra rättigheter 
på arbetsplatserna, bevaka våra in-
tressen, bli ännu fler som slåss för 
att det våra föregångare kämpat för 
inte ska kunna riskera att glida oss 
ur händerna. Schyssta villkor ska 
inte vara några konstigheter, det är 
för oss fackliga en självklarhet, 
och bra för både jäm-
likhet och jämställd-
het. Att kollektiva-
res löner är fånigt 
låga i jämförelse 
med till exempel 
tjänstemäns är dum-
heter, utan oss kolle-

ktivare – vi samhällsbärare, stannar 
samhället. En ska ha lön för sitt 
slit. Rätt lön och skälig lön. 
Mer och fler försämringar 
är ett icke-alternativ. Det är 
vad vi kämpar för varje dag, 
säger Sofia Södergren Poi-
kulainen.

Under flera decennier har 
arbetsrätten från 1970-talet sakta 
men säkert undergrävts. När det 
fackliga inflytandet minskar så ökar 
otryggheten på jobbet. I dagens 

politiska läge, där S och Mp 
samarbetar med Centern 

och Liberalerna, finns 
en uppenbar risk till 
fortsatta försämringar. 

- Kollektivavtalet är 
den grund och bas, ett av 

värnen, vi som arbetare 

och medlemmar i våra 
fackförbund har för 

våra rättigheter 
och trygghet. 
Arbetarrörelsen 
är under at-
tack, det är in-

gen hemlighet. 
Vi måste försvara, 

bevaka och förbättra 
våra villkor och det görs allra bäst 
med starka fackliga organisationer. 
Vi står inför, som LO uttrycker det, 
att ”Organisera eller dö”. Kampen 
får inte lov att vila om vi säger så, 
säger Sofia Södergren Poikulainen.

Många unga tror inte att fasta an-
ställningar på heltid existerar, i alla 
fall inte för dem. Otryggheten på det 
första, andra, tredje och tionde job-
bet är för många det normala. Att en-

Klasskampen 
är inte över

“Schyssta 
villkor ska inte 

vara några  
konstigheter“

Kajsa Bysell och Sofia Södergren Poikulainen

“Dåliga arbets-
villkor är tyvärr 

vardag för  
många“
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Vänsterpartiet Storstockholm Lagen om anställningsskydd

gagera sig för förändring är farligt. Att inte stå till tjänst 
när ett pass blir ledigt kan kännas illojalt. 

Kajsa Bysell arbetar som barista på Caffè Ritazza på 
T-Centralen. Hon är skyddsombud på SSP på Centralen 
och ordförande för Stockholm-Gotland i Hotell- och 
restaurangfacket. Hon betonar att de som är medlem-
mar i facket generellt har bättre villkor, löner och ar-
betsmiljö än de som inte är med. 

- I restaurangbranschen finns det en del oseriösa ak-
törer. Dåliga arbetsvillkor är tyvärr vardag för många. 
Därför är det helt avgörande att fackföreningarna är 
starka och har muskler att stå emot försämringar, säger 
Kajsa Bysell.

I Januariavtalet mellan regeringen, C och L beskrivs 
hur samarbetspartierna vill genomföra större föränd-
ringar i anställningstryggheten. Regeringen har tillsatt 
en utredning som kommer att presentera förslag under 
våren. Parallellt med regeringens utredning så har också 
parterna (LO, PTK och Svenskt Näringsliv) träffats och 
presenterat en överenskommelse.

Men hur ser V Storstockholm på facklig kamp mot en 
S-ledd regering?

- Tillsammans med fackföreningsrörelsen så kan vi 
stoppa ytterligare galenskaper från mittenextremisterna 
i regeringen. Vi har visat att vi kan påverka regeringen 
när vi tvingade dem att ändra sig om Arbetsförmedlin-
gen. Nu ska vi sätta stopp för såväl försämringar i an-
ställningstryggheten och kvinnors rättigheter generellt, 
säger Elena Karlström, distriktsordförande för Vänster-
partiet Storstockholm.■

Anna Nilsson

10 pers.

Lagen om anställningsskydd

En av de viktigaste lagarna som 
stiftades under 70-talets fackliga 
arbetsrättsoffensiv var LAS - lagen 
om anställningsskydd. Sedan dess har 
den varit en sakpolitisk huvudfråga för 
högern. Striden om de anställdas makt 
kontra arbetsköparnas har sett unge-
fär likadan ut. Med Moderaterna på 
ena sidan och Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet på den andra. En tydlig 
konflikt mellan höger och vänster. 

LAS bygger på fyra huvudprinciper: 

Tills vidare
Huvudregeln i Lagen om anställningsskydd, 
LAS, är att ett anställningsavtal gäller 
tills vidare. Den som varit visstidsanställd 
eller vikarie under minst två år under en 
femårsperiod hos samma arbetsgivare blir 
automatiskt tillsvidareanställd.

Saklig grund
Arbetsgivaren måste ha saklig grund för 
att säga upp en arbetstagare. Ålder och 
sjukdom är i sig inte saklig grund för upp-
sägning. 

Uppsägningstid - Anställningstid
Basen är att 1 månads uppsägningstid 
gäller om du arbetat kortare än 2 år. Där-
efter finns en trappa upp till 6 månaders 
uppsägningstid om du arbetat längre än 10 
år. Andra regler kan finnas i kollektivavtal.

Turordning
Huvudregeln för turordning vid uppsäg-
ningar är sist in, först ut. Det betyder enligt 
lagen att arbetstagare med längre anställn-
ingstid har företräde till fortsatt anställning 
framför arbetstagare med kortare anställn-
ing. 

Källa: LO

Transport
Svenska transportarbetareförbundet, 
Transport, bildades 1897 på initiativ av 
Charles Lindley och är ett av de fjorton 
fackförbund som ingår i Landsorganisationen (LO) i 
Sverige. Transport ger ut tidningen Transportarbetaren 
och förbundet har mottot “Kollektivavtalet försvarar 
dig om du försvarar kollektivavtalet!” 

Hotell- och restaurangfacket
Vintern 1918 bildades Hotell- och restaurang-
facket. Arbetstiden för kvalificerad yrkesper-
sonal var 80 till 100 timmar per vecka. Löner-
na var urusla. Någon trygghet existerade inte 
och semester var det inte tal om. Sedan dess 
har bl.a. har fått bättre löner och arbetsvillkor, fem veck-
ors betald semester, åtta timmars arbetsdag, rösträtt, 
reglerat inflytande på jobbet (MBL) och avskaffande av 
kvinnolöner.
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storstockholm.vansterpartiet.se8 mars

1 800
Så många hyresrätter riskerar att ombildas till bostadsrätter på grund 
av den borgerliga majoriteten som styr Stockholm. Samtidigt söker 
87 000 personer aktivt efter hyresrätt genom bostadskön. Rimligt? 

Separatistisk 
nachos-kväll
Tillsammans kan vi påverka vilket 
samhälle vi vill ha! 

I samband med internationella 
kvinnodagen bjuder vi in till en kväll om 
feministisk politik för en jämlik värld. 
Ciczie Wiedby, riksdagsledamot (V) 
pratar om Vänsterpartiets feministiska 
politik och Torun Boucher, gruppledare 
i Stockholms stad (V) pratar om vårt 
internfeministiska arbete. 

Vi bjuder på nachos, alkoholfria drinkar 
och hallongrottor. 
Varmt välkomna! 

TISDAG 3 MARS, KL 18-20, 
KAFÉ MARX,
KUNGSGATAN 84,
T-RÅDHUSET

8 mars
Kvinnors inträde på arbetsmarknaden och möjlighet till 
ekonomiskt oberoende har varit, och är, en viktig del för 
jämställt samhälle. Men idag kämpar vi fortfarande med 
lägre löner, sämre arbetsvillkor och dåliga pensioner. Under 
2017 avlöste yrkesgrupper varandra under olika hashtags 
med vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp på 
arbetsplatser. Parallellt rapporteras det om nedskärningar i 
välfärden och kriser i sjukvården, yrken  som fortfarande är 
starkt kvinnodominerade. Hur hänger det här ihop?

Välkommen på ett samtal arrangerat av Vänsterpartiet 
Storstockholm och Feministiskt initiativ Stockholm, om 
framtiden för den feministiska kampen.
 
PANELDELTAGARE:
Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets vice partiordförande.
Farida Al-Abani, Feministiskt Initiativ partiledare.
Joa Bergold, utredare LO.
Moderator: Johanna Palmström, författare.
 
TID: SÖNDAG 8 MARS, KL  11-13
PLATS: USINE BISTRO, SÖDERMALMSALLÉN 36-38, 
T-MEDBORGARPLATSEN

Makt och motstånd - 
ett jämställt arbetsliv
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KALENDARIUM

Fortsättningskurs för den 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 till anmalan.
storstockholm@vansterpartiet.se

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

FÖRÄNDRA 
SAMHÄLLET
 

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 

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

Steg 2 Steg 3
NACHOS FÖR NYA

Nachos för nya är en kväll för 
dig som ny medlem med politik 
och mat tillsammans med våra 
riksdagsledamöter. Välkom-
men!

Ingen anmälan krävs. 

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

MUSIKLÄGER MED TEMA: KLIMAT, KULTUR OCH AKTIVISM
Vänsterns blåsorkester tillsammans med andra orkestrar och körer bjuder in till ett musikläger 
i sommar på Wiks folkhögskola utanför Uppsala 28 juni till 5 juli. För mer information titta på 
Facebooksidan: Musikläger 2020. Eller maila till Lennart Kjörling leonardo@leonardo.st.

1920-TAL 
Motionerar om rätt till abort

1948 
“En av de mest 
uppenbara orättvisorna 
i vårt samhälle är att 
kvinnorna icke erhålla 
samma lön för ett visst 
arbete som mannen” 
Motion om lika lön

Ropen skalla, daghem åt alla! 
För utbyggd barnomsorg sedan 
50-talet

“...att definitivt bryta 
ner manssamhället” 
Motion från 1964 om att 
jämställdheten ökat men 
att det finns mycket kvar 
att göra.

1970-TALET 
Rätt till mammografi

1973
Föreslår könsneutral 
äktenskapslagstiftning

1994

“Allt budgetarbete och 
alla beslut som fattas 
skall granskas ur ett 
kvinnoperspektiv.”

2000-TAL 
Drev igenom satningar mot 
mäns våld mot kvinnor

2001
Driver på för individualiserad 
föräldraförsäkring

2015-2018
Förhandlar med regeringen 
och fördelar äntligen om 
från män till kvinnor i några 
budgetar.

2020

Tvingar fram 
ytterligare 7,5 
miljarder till välfärden 
från regeringen.

Utdrag ur 
Vänsterpartiets 
feministiska historia



Posttidning B

Val av kongressombud
Den 21-24 maj är det dags för Vänsterpartiets kon-
gress, denna gång i Västerås. På kongressen kommer 
man bland annat diskutera och besluta om ett nytt par-
tiprogram, välja en ny partiordförande och partistyrelse. 
Storstockholm ska välja 57 ombud och lika många ersät-
tare. Ombud och ersättare väljs på valmöten i valkretsar, 
enligt fördelningen nedan. Var med och påverka vilka 
du vill ska representera Storstockholm på kongressen!

Är du medlem i en branschförening så kallas du även 
till valmötet för den geografiska föreningen. Rösträtt 
och möjlighet att väljas till ombud kan dock bara utövas 
vid ett av valmötena, vilket väljer du själv. Är du osäker 
på vilken förening du är medlem i, kontakta distrikts- 
expeditionen på storstockholm@vansterpartiet.se.

Partiföreningar 

Norrtälje, Täby-Danderyd, Vallentuna, 
Vaxholm, Österåker

Järfälla, Upplands-Bro

Botkyrka, Salem, Nykvarn, Södertälje

Bromma, Hässelby-Vällingby, Ekerö

Enskede, Vantör, Årsta 

Solna, Sundbyberg, Kista, 
Tensta-Rinkeby-Spånga 

Liljeholmen-Hägersten, Skärholmen, 
Älvsjö-Hägersten

Vita Bergen, Västra Södermalm

Nacka, Tyresö, Värmdö

Upplands Väsby, Sollentuna, Sigtuna

Haninge, Nynäshamn, Huddinge

Farsta, Hammarby-Skarpnäck 

Byggvänstern, Handelsvänstern, Hotell- 
och restaurangvänstern, Industrivänstern, 
Kommunalvänstern, Lärarvänstern, 
Sekovänstern, Transportvänstern, 
Vårdförbundsvänstern 

Birka-Vasa, Lidingö, Kungsholmen 

10 mars, 18.30

10 mars, 18.00

10 mars, 18.30

10 mars, 18.30

11 mars, 19.00 

11 mars, 18.00

11 mars, 18.30

11 mars, 18.00

11 mars, 18.30

12 mars, 18.30

12 mars, 18.30

12 mars, 18.00

14 mars, 14.00

14 mars, 15.00

Tidpunkt    Plats                       Antal ombud
Norrtäljesalen i kommunhuset på 
Estunavägen i Norrtälje

Byggmästarvägen 13, Bro 

Kommunhuset i Tumba, plan 2, sal Alytus 

Kafé Marx, Kungsgatan 84, T-Rådhuset

Grangårdens träfflokal, Täppgränd 11, 
Dalen, T: Sandsborg

Bergdalen 4 i Sundbyberg,
T: Näckrosen

Hägerstensåsens Medborgarhus

Havregatan 4, T: Skanstull

Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9-11, 
Gustavsberg, sal Baggensfjärden

ABF i Märsta, mittemot stationen

Haninge kulturhus, Poseidons torg 8

Moment teater, Gubbängens Centrum

Kafé Marx, Kungsgatan 84,
T: Rådhuset

Sigtunagatan 11, T: Odenplan/S:t Eriksplan

2 ombud 

2 ombud 

3 ombud 

4 ombud 

5 ombud 

5 ombud 

8 ombud 

8 ombud 

3 ombud 

2 ombud 

3 ombud 

7 ombud 

1 ombud 

4 ombud 


