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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.



Det är som om SD och M försöker 
överträffa varandra i teatrala utspel om 
våldet, skjutningar, sprängningar och 
otrygghet – men de slår ju in redan öppna 
dörrar! Det är väl ingen som vill ha dessa 
skjutningar, hot och överfall.  Undertexten 
i alla SD:s utspel är: ”… invandringens fel”. 
M vädjar till samma känslor men utan att 
uttala ”massinvandringen” lika ofta som SD.

Vilka är det som står för denna ökning 
av brottslighet? I DN söndag 2 februari 
2020 (Katarina Lagerwall och Ossi Carp) 
kunde man läsa ”MC-gäng är den största 
gruppen som ägnar sig åt organiserad 
brottslighet i Sverige. Trots det har de under 
flera år levt i skuggan av andra gruppering-
ars grova våldsbrott. Nu riktar polisen åter 
sin uppmärksamhet mot gängen och deras 5 
700 medlemmar”. DN-artikeln hänvisar till 
en rapport från forskaren och kriminologen 
Amir Rostami, ”Våldbejakande extremism 
och organiserad brottslighet” där han kart-
lagt de olika mc-gängen som tillsammans 
utgör den största gruppen som ägnar sig åt 
organiserad brottslighet i Sverige. Rappor-
ten visar att det finns en stor överlappning 

mellan övriga nätverk, som till exempel 
Bredängsnätverket, och mc-gängen.
När det gäller den organiserade brotts-
ligheten har MC-gängen en större andel 
individer födda i Sverige med inrikesfödda 
föräldrar (min formatering) (56,3 %) 
jämfört med andra sådana miljöer. Brotts-
typerna som dominerar är: våld, narkotika, 
stölder och ekobrott. Mc-gäng känneteck-
nas även av högt bolagsengagemang.

Här vore det förnämligt om public 
service slutar agera megafon åt de politiska 
partier som – för allt i världen! – inte vill 
nämna ökade klyftor i samhället och våra 
bostadsområden.  Istället får M och SD 
fritt spä på sitt förakt mot föräldrarna: ”Vi 
måste kräva ansvar av föräldrar!” kan det 
låta. Då väljer man att inte se systemfelet: 
en multinationell finanssektor som tillåter 
hejdlös exploatering och förslumning av vis-
sa bostadsområden (se filmen ”Push” igen!). 
Det är väl inte alls svårt att se sambandet 
mellan Victoria Park, Carnegie, Blackstone/
Hembla och allt vad de kan byta namn 
till – när man hör talas om ungdomar på 
glid i Rosengård med flera områden. Det är 

inte miljonprogrammens bostäder i sig som 
är problemet – utan dessa finansbolag har 
medvetet låtit områden förfalla då de endast 
varit ute efter kortsiktiga ekonomiska 
transaktioner.

För att återgå till de höga bröst-
tonerna beträffande våldsdåden idag, så 
skulle jag önska att grävande journalister på 
public service konfronterade partiledarna i 
samtliga riksdagspartier med sin analys om 
vad som ledde fram till vad Behring Breivik 
utförde på Utöya 22 juli 2011. Kanske 
direkt efter att de har fått se filmen ”22 juli”, 
så att konsekvenser av denna uppskruvade 
retorik verkligen kommer upp på agendan. 
I all sin tydlighet. För när jag hör och ser M 
och SD:s ständiga problemformuleringar 
med sin outtalade analys – så ser jag framför 
mig i samma stund fröet sås i ögonvrån hos 
den gängmedlem som inget hellre vill än 
att få känna sin makt. Där vill jag kräva av 
ansvariga medier att de inte släpper igenom 
otydliga outtalade slutledningar. Kom med 
följdfrågorna så att elefanten blir synlig!

Lena Rydblom, V Vantör

Röda Röster 

Ill: Klas Sandberg
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I RR nr 59, fanns en rapport 
från ett seminarium ”Stoppa våldet”, 
och att vi borde prata mer om hur vi 
vill stoppa våldet på våra gator. Det är 

komplext och kommer att ta tid, men vi vill 
alla att vardagen ska fungera och det finns 
goda föresatser.  

Efter två år av besök och samtal i Hjäll-
bo och Bergsjön (Göteborg),  efter  svar från 
över 3 000 människor på frågor av  statsve-
taren Peter Esaiasson har reportaget kommit 
ut i bokform – ”Förorten”. Undersökningen 
startade 2017  ”Vill du försöka göra Hjällbo 
bättre?”.  Totalt lever ca 600 000 folkbokförda 
människor i utsatta områden.  Det är ca 6 
procent av Sveriges befolkning. Esaiasson har 
listat 19 observationer, exempelvis:

Det finns en sorg över förortens stig-
matisering.

Men många trivs, det är deras plats på 
jorden.

Förtroendet för polisen och andra 
samhällsinstitutioner är inte alls särskilt lågt.

Bostadsbolagen är den starkaste sam-
manhållande kraften.

Ungefär  60 procent av de som svarat 
har mycket eller ganska stort förtroende för 
polisen och myndigheter. Och 40 procent 
har förtroende för svenska politiker. Ca 30 
procent av de som deltagit i undersökningen 
litar på sina grannar. Några svar från boende i 
Hjällbo och Bergsjön:

Att vi skapar en vi känsla där vi tar 
gemensamt ansvar och visar respekt för 
oliktänkande. Men även hjälper föräldrar att 
ta ansvar för vad ens barn gör när de är ute i 
området.

Fokusera på: 1 .Kriminalitet/droger, 

gäng. 2. Skolan, 3. Större sammanhållning & 
engage-mang bland boenden, 4 .Nedskräp-
ningen.

Stränga straff för män som förhindrar 
myndiga kvinnor från att ta egna beslut. 
Informera boenden att i Sverige gäller lika 
behandling av såväl män som kvinnor. 

Ungdomar behöver bättre förebilder 
än gängledare och rappare.

Jag tror inte att Järva och Stockholm 
skiljer sig från Hjällbo och Bergsjön i Göte-
borg. Den stora majoriteten i Hjällbo,  Berg-
sjön, Järva, Stockholm försöker få vardagen 
att fungera, precis som i resten av Sverige. 

  I Vänsterpartiets riksdagsmotion 
2019/20:2147 ”stoppa gängkriminalitet och 
den våldsbejakande extremismen” föreslås 
bland annat: 1. En nationell haverikommis-
sion. 2. Sprid initiativet ”sluta skjut”. 3. Inrätta 
lokala sociala insatsgrupper. 4. Återkom-
mande vapenamnestier. 

Några svagheter finns dock: I för-
bigående nämns att ”ungdomar som bor i 
hyresrätt löper 80 procents större risk att 
misstänkas för narkotikabrott än ungdomar 
som bor i bostadsrätt eller småhus.” Här mis-
sar motionärerna att ställa sig frågan om detta 
brott faktiskt är vanligare i någon av grup-
perna (prevalens). Motionärerna underskattar 
även bostadsbolagens sammanhållande kraft 
i bostadsområdet.  Mer positivt är hänvis-
ningen till rapporten ”Rinkebymiljarden - en 
riktigt bra affär”  av Nilsson/Lundmark 2017, 
en kostnadskalkyl över vad de gängkriminella 
kostar samhället och medborgarna. Läs gärna 
den rapporten.

Bengt Sundell V Liljeholmen - Hägersten

Ungdomar behöver 
bättre förebilder 
än gängledare och 
rappare

Ill: Klas Sandberg
Röda Röster 
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Sopa inte psykisk 

ohälsa under mattan

Tora är en öppen mötesplats i Häger-
sten med aktiviteter och gemenskap 
för oss med varierande psykisk ohäl-

sa. Nu lyser Förändringar och nedskärningar 
igenom stadsdelsnämndens verksamhetsplan. 
I protest författade jag nedanstående och läste 
upp det på ett nämndmöte. För första gången 
ställde jag mig upp, fattade en mikrofon och 
läste högt. Efteråt fick jag många positiva 
kommentarer. 

Jag har hakat upp mig på en formule-
ring i stadsdelens verksamhetsplan som lyder: 
”Fortsätta moderniseringen av de öppna 
träfflokalerna Tora och Kravatten”. Det är hur 
ordet ”modernisering” används jag reagerar 
på. I Synonymlexikon på nätet står det bland 
annat: förnyelse, upprustning, renovering, 
ombyggnad. Ord jag tolkar som positiva 
händelser/utveckling.

Jag lyssnar då och då på programmet 
Språket i radiokanalen p1. Professorer och 
andra språkvetare diskuterar hur språk och 
samhälle påverkar varandra och förändras. 
Kanske jag ska skriva in till programmet 
Språket så jag får klarhet i om ordet moder-
nisering har fått en ny betydelse som inte 
har med förnyelse att göra utan handlar om 
nutidens subjektiva krav på nedskärningar 
och nedläggningar. Eller är det kanske bara 
ett maktens språkbruk för att minska reaktio-
nerna?

Om jag förstått rätt ska ni spara på 
dessa träfflokaler genom sammanslagning och 
minskad personalstyrka. Mycket på grund av 
minskande antal deltagare. Jag skulle vilja se 
en modernisering där man bygger ut verk-
samheten, söker upp isolerade människor 
med psykisk ohälsa och aktivt hjälper dem att 
bryta sin isolering.

Ni ville att den här tiden skulle ägnas 
åt frågor. Jag undrar om jag och andra här 
på mötet påverkar något genom våra inlägg? 
Finns det någon chans att påverka er att syn-
liggöra en grupp som ofta sopas under mattan 
och lätt hamnar i ensamhet?

Elina Stymne, V Liljeholmen-Hägersten

Svenska kyrkan är skild från staten och de 
politiska partierna är inte längre involverade 
i kyrkovalet på samma sätt som tidigare. Vän-
sterpartiet deltar inte längre som parti i kyr-
kovalet. Men för Dig som är med i Svenska 
Kyrkan och har hjärtat till vänster finns det 
ett alternativ.

Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) är 
en partipolitiskt oberoende kyrklig nomine-
ringsgrupp. ViSK vill framhålla att Svenska 
kyrkan har en viktig funktion att fylla i sam-
hället. ViSK drar kyrkan åt vänster.

ViSK står för
En solidarisk kyrka•	
En kyrka för fred•	
En feministisk och inkluderande kyrka•	
Ekumenisk och interreligiös dialog•	
Hållbar utveckling•	
Närdemokrati•	
Diakoni – kyrkans sociala arbete•	
Kulturdiakoni (teater, konst, film, musik, •	
sång, litteratur och dans) ViSK vill se 
kyrkan som en viktig kulturell mötes-
plats med ett rikt och omfattande musik- 
och körliv
En ny ekonomisk världsordning•	

ViSK vill arbeta för en kyrka som är 
ett salt i världen. En kyrka där den utsatte får 
plats och ett utrymme att göra sin röst hörd. 
En kyrka som erbjuder rum för stillhet och 
upprättelse, kamp och solidaritet.

Inför förra kyrkovalet, år 2017, satsade 
sverigedemokraterna stort. Men den sats-
ningen gick inte hem. Antalet röstande i 
kyrkovalet 2017 var fler än under många år. 
Utanför alla vallokaler i Hägerstens försam-
ling ringlande köerna långa. Och ViSK gick 
framåt. I Hägerstens församling har social-
demokraterna tillsammans med ViSK egen 
majoritet.  Ett aktivt valarbete ger resultat, 
det har också visat sig även i Göteborg och i 
Malmö de senaste valen. I Malmö gick ViSK 
från 0 mandat till 7 mandat i valet 2017.

ViSK är en riksorganisation med 
spridning över hela landet. År 2021 är det 
dags för kyrkoval igen. Och då behöver ViSK 
få både fler medlemmar och fler kandidater så 
att ViSK får representation i alla stift och i så 
många församlingar som möjligt.

Om Du med hjärtat till vänster och 
medlemskap i Svenska kyrkan vill bli aktiv 
– eller rent av kandidera till uppdrag i nästa 
kyrkoval: kontakta då ViSK  visknationellt@
gmail.com för mera information. Tillsam-
mans är vi starka!

Ann-Marie Strömberg
Medlem i ViSK och i kyrkofullmäktige och 

kyrkorådet i Hägerstens församling, Stock-
holms stift

Är Du med i Svenska 
Kyrkan och har hjärtat till 
vänster?

Röda Röster 
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Slutreplik på ”Byggnader med historia 
är också kultur” RR nr 57

Det är glädjande att artikeln besva-
ras så positivt av Vänsterpartiets 
ansvariga politiker. Det är sant 

att vi borde föra fler samtal kring vikten av 
historiska kunskaper och bebyggelsehisto-
riska kunskaper hör dit. Och som pricken 
över i-et borde det tas fram ett underlag för 
att underlätta principiella ställningstagan-
den i frågor som annars lätt fokuseras på ett 
enskilt objekt, eller i detta fall en enskild 
byggnad.

I vår text ville vi framför allt peka på 
två huvudfrågor i stadsbyggande:

Historien skrivs i böcker men många 1. 
händelser lämnar spår i miljöer, bostäder, 
arbetsplatser, vägar och andra anlägg-
ningar. Det viktiga med att läsa historia 
i stadsbilden är att det väsentliga i varje 
område syns, att på så sätt kan fram-
tidens invånare få veta vad som fanns 
där och varför det kom till. De flesta 
miljöer har värdefulla inslag och det är 
dessa som berättar för oss om stadens 
historia. Ur arbetarklassens synvinkel 
behöver alla perioder av stadens historia 

belysas i stadens miljöer. De som innebar 
framsteg som bevis för att vi rör oss 
framåt och de som påminner om tider av 
utsugning och misär för att glädja oss åt 
vad vi lämnat bakom oss och få insikten 
att vi aldrig mer vill hamna där. Borgarna 
är väldigt måna om egna representativa 
miljöer som varken bebos eller beträds av 
arbetare. Vänsterpartiet ska värna om be-
varande av alla väsentliga spår av stadens 
historia, och göra alla miljöer tillgängliga 
för alla invånare.
I artikeln använde vi Liljeholmsbadet 2. 
som ett typfall på en modest byggnad 
som på sin tid innebar ett viktigt fram-
steg för invånarna, ett badhus för alla. 
Det togs inte upp som ett exempel att 
prioritera framför idrottsanläggningar 
i andra stadsdelar. Men det som gjorde 
skillnad mot andra byggnader eller an-
läggningar är att det kunde ha funnits en 
möjlighet att med stadens stöd, göra det 
till en av brukarna förvaltad egendom. 
Det finns en förening och ett restaure-
ringsförslag. Vänsterpartiet behöver visa 

framfötterna och föreslå de annorlunda 
och innovativa lösningarna i privatise-
ringarnas bistra tid. Alla förslag som kan 
underlätta för det vi har som mål, det 
gemensamma ägandet eller förvaltning 
av det vi alla har varit med och byggt 
med våra skatter, är välkomna. Låt säga 
istället för försäljningar som är på tape-
ten dag efter dag. Liljeholmsbadets öde 
kan förmodligen inte förändras nu, men 
det kan lära oss en hel del. 

Båda diskussionerna, om kulturhis-
toriskt värde och förvaltningsformer, är 
värda att föras i vida kretsar inom partiet. 
Medlemmar med kompetens i dessa frågor 
kan säkert komma med viktiga bidrag i dessa 
tankebanor. Jag och många med mig ser 
fram emot samtal och kanske till och med 
referensforum som stöttar våra beslutsfat-
tare även i opposition.  Det vinner Vänster-
partiet på och det kommer att uppskattas av 
väljarna.

Monica de Santa Cruz, V Kungsholmen

Bild: Monica de Santa Cruz



Röda Röster 

Drömmen som 
blev en mardröm

Drömmen var att skapa 
ett nytt monument i form av 
ett Världsledande sjukhus dit 

förmögna patienter skulle vallfärda frän 
Saudiarabien och Singapore. Ett sjukhus 
som skulle producera nobelpristagare på 
löpande band. Lägg därtill: Så mycket som 
bara möjligt skulle genomföras i privat regi.

Kring år 2017 blev det uppenbart att 
drömmen kraschat. Kostnaderna för bygg-
naderna hade stegrats, från 14 miljarder till 
det dubbla, sedan stegras de ännu mer.

Till det kommer ytterligare ett 
haveri: organisationen.

Det var ämnet för ett seminarium i 
moment:teater i Gubbängen, organiserat av 
Vänsterpartierna i Enskede, Farsta och År-
sta. Föreläsare var DN journalisterna Lisa 
Röstlund och Anna Gustafsson som gjort 
avslöjandet tillsammans med vänsterpar-
tiets ledamot region Stockholm fullmäktige 
Jonas  Lindgren. Själv yrkesverksam som 
sjuksköterska.

Det fanns en fix och färdig idé fick 
personalen gradvis klart för sig. Nya Karo-
linska Sjukhuset skulle tillämpa något som 
kallades ”värdebaserad vård”.

Det LÅTER vackert: ”Värdebaserad 
vård”. I själva verket handlade om ett kon-
cept uttänkt av civilekonomer och teoreti-

ker med en ofta ganska 
skrala grepp om verklighe-
ten. Jonas Lindgren arbetade 
själv på Karolinska sjukhuset, 
som snart skulle bli Nya Karolinska 
Sjukhuset, när den värdebaserade vården 
rullades ut. Han satt på möte efter möte 
utan att det riktigt gick att begripa vad 
konceptet gick ut på. En sak var var tydlig: 
klinikerna skulle försvinna och ersättas av 
”flöden”. Vården skulle utvärderas utifrån 
patienternas ”vårdupplevelser”.

Enligt Jonas har man gjort allt 
baklänges:

”Normalt brukar man studera hur 
befolkningen ser ut. Hurdan är demografin? 
Hurdan är sjukligheten? Utifrån det bygger 
man sjukhuset. 

Här g jorde man allt baklänges. ” 
Man var HELT inriktad på att bygga en 
supermodern fastighet som inte hade några 
funktioner definierade från början.

Det dök upp fler och fler konsulter 
från Boston Consulting Group på sjukhu-
set, till stor del tjugoåringar, nyutexami-
nerade från Handelshögskolan och KTH. 
För många läkare och sköterskor blev det 
snart uppenbart att deras mål var att trycka 
på sjukhuset värdebaserad vård oavsett vad 
personalen ville. De etablerade klinikerna 

ansågs stå i vägen så de måste bort. Che-
ferna fick söka om sina tjänster.

De som varit kritiska blev inte 
återanställda.

Konsulterna från Boston Consulting 
Group krävde dessutom furstligt betalt för 
sina insatser. Sammanlagt har BCG faktu-
rerat skattebetalarna i region Stockholm 
en kvarts miljard. I genomsnitt kostade en 
BCG konsult 700 000 i månaden.

I utbyte för detta har Stockholm fått 
ett organisatoriskt kaos. Jonas:

”Jag har skickat patienter från ASIH 
med bröstsmärtor att behandlas. Det kan 
bero på arytmier, hjärtinfarkt eller hjärtsvikt. 

Ill: Klas Sandberg
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Det är tre olika flöden. Vilka skall man skicka 
patienten till?”

Patienter har blivit liggande, allt 
medan läkare, sköterskor och administratörer 
grälar om vilket flöde de tillhör.

Jonas berättade om en läkare som ti-
digare varit positiv till värdebaserad vård, en 
erfaren kolorektalkirurg vid namn Torbjörn 
Holm som ”ruttnade” tämligen rejält på hela 
systemet och klagade: ”Jag har blivit lurad. 
Man har bytt organisatoriska stuprör mot 
sugrör”.

Tidigare hade de olika kirurgiska 
teamen egna sterilavdelningar. De slogsihop 
till en stor sterilcentral för hela sjukhuset 

som inte fungerade. Det kunde komma 
smutsiga instrument till en operation eller 
inga instrument alls. Köerna till cancerope-
rationer växte. Antalet chefer ökade. Antalet 
vårdplatser minskade.

Klas Sandberg, V Enskede

  
 PS
Boston Consulting Group har förlorat alla 
sina uppdrag i Sverige  efter att debaclet på 
Nya Karolinska avslöjades. Internationellt 
går det bättre. Där marknasför man värde-
baserad vård. Enligt Lisa Röstlund använder 
man Nya Karolinska som referens. 

Regionen silar mygg och sväljer konsulter. Bild: 

Frida Lundin

Lisa Röstlund och Anna Gustafsson.  

Foto: Stig Henriksson

Jonas Lindberg. Foto Stig Henriksson

Publiken i moment:teater, Gubbängen.  

Foto Franz Smidek

Ill: Klas Sandberg



Röda Röster 

Hur uppstår politikerförakt?  Är 
det när politiker ändrar sig, när 
de säger en sak och gör något 

annat? Vi har väl alla sett politiker skruva sig 
inför journalisternas frågor. Hur dom stam-
mande förklarar att verkligheten förändrats 
i en riktning de inte kunde förutse. Det hän-
der hela tiden. Det är en del av demokratin 
att politiker berättar hur de vill agera, vilken 
vision de har och att de misslyckas ibland. 
Väljare blir besvikna, arga eller desillusione-
rade. Det är farligt för demokratin om allt 
för många medborgare blir desillusionerade. 
Desillusionerad blir man om man tror på 
ärlighet men sen inte fattar hur/varför man 
blev blåst.  

Om man gör som Moderaterna i Stockholm 
har man satt i system att lyfta över politiska 
frågor till icke-parlamentariska så kallade 
expertgrupper. Då snöper man demokratins 
förutsättningar och möjligheter. Man låter 
inhyrda jurister och konsulter bestämma 
och låtsas som att därtill är man som 
politiker nödd och tvungen. Som högsta 
politikern i Region Stockholm, Irene Sveno-
nius, brukar säga: ”Hur skulle det se ut om 
jag som politiker skulle styra och bestämma 
över hur sjukhus skall byggas eller organi-
seras” – ”det vore väl verkligen ansvarslöst 
– jag som inte är expert”.

Hon låtsas inte ha någon egen idé. Vad hon 
i praktiken säger är att hon inte har något 
ansvar - att det här var vad experterna kom 

fram till. ”Experter” som Skanska, Innesfree, 
och Boston Consulting Group. Det vore väl 
förmätet, att ha synpunkter på tillvägagångs-
sättet eller resultatet, säger hon efteråt.

Hon tycks tänka som Ordförande Mao, att 
en revolution är ingen tebjudning. Det är 
värt en del offer och manspillan för att folk 
skall fatta att dom inte skall gå till akutsjuk-
husen med sina krämpor, nu när vi flyttat 
resurserna till privata vårdval. Då får folk 
väl gå dit när dom har öppet. Om dom har 
remiss förstås. Hon kanske tänker att de 
måste förbättra sin information...med hjälp 
av konsulter befarar jag.

Att min man, ekonomiansvarig på NKS, at-
testerade luftfakturor för miljontals kronor 
av skattebetalarnas pengar, är inte jäv, det 
har nämligen en expert på juridik sagt. 
Vår egen expert. Vem är jag att ifrågasätta 
det? Jag bara tillhandahåller kulorna, vi 
pratar aldrig jobb hemma, säger hon, Irene 
Svenonius med ett outgrundligt leende in i 
kameran.

Moderaterna, plöjer jorden för opportu-
nister som tycker att en ogripbar elit styr. 
Moderaterna döljer de verkliga makthavarna 
genom att inte ta politiska diskussioner och 
genom att konsekvent förneka ansvar för 
sina handlingar.

Ett annat liknande exempel närmare i tiden 
är beslutet av VD:n för Stockholm Business 

Region AB, ett av Stockholm Stads bolag 
med en styrelse bestående av politiker. Bola-
get har som en av huvuduppgifterna att be-
främja turismen i Stockholm. VD beslutade 
att stänga stadens turistinformation. Dess 
plats skulle tas av en webbsajt. Att staden 
bara skulle ha turistinformation på nätet 
var ett sätt att ”framtidssäkra” uppgiften 
anfördes som argument.  Ett beslut som han 
hade förankrat med ordföranden i förväg. 
Ett rätt korkat beslut. Styrelseordföranden, 
moderaten Anna König Jerlmyr, tycks tänka 
i samma banor som Svenonius. Hon är ju 
bara ordförande, inte expert. Genom att 
låta detta beslut vara ett tjänstemannabeslut 
(i strid mot gällande delegationsordning), 
slipper hon diskussion och ansvar. Hon 
betraktar sig nog också som oskyldig.

Genom att vägra diskutera hur sjukvården i 
Stockholm skall bedrivas på bästa sätt, eller 
hur turistnäringen skall utvecklas till gagn 
för oss stockholmarna, i de politiska forum 
som finns, undergräver M den demokratiska 
diskussionen. Det är inte bra för demokratin 
som vi känner den. Moderaterna och deras 
stödpartier kan inte sägas hylla demokratins 
principer. I alla fall inte i Stockholm. 

Rolf Brattström, V Enskede

Modus operandi 
Moderatie
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Totalrenovera Sverige

Åtstramningspolitik och ”välfyllda lador” 
medan massarbetslöshet råder och välfär-
den går på knäna är gårdagens politik. Även 
många borgerliga ekonomer och politiker 
har övergivit den. I Storbritannien vann 
Tories delvis valet genom att skamlöst ta 
avstånd från den åtstramningspolitik de 
själva bedrivit.

Att gå runt och oroa oss för kritik från det 
nyliberala etablissemanget är att vara rädd 
för spöken, och att anpassa vår politik för 
att de ska erkänna oss som ansvarstagande 
är ett skadligt slöseri med tid.

De begränsade segrar vi har vunnit den 
senaste tiden har stärkt vår auktoritet och 
visat att vi kan åstadkomma förändring. Att 
anta en ambitiös investeringspolitik som 
signalerar ett slut på årtionden av utvsvält-
ning av välfärden skulle vara ett logiskt 
fortsatt steg.

Givet den orimligt låga statsskulden, de 
utomordentligt goda offentliga finanserna 
och den ytterst låga räntan vore det ett 
enormt slöseri att vägra genomföra de 
satsningar som behövs för att de anställda 
i välfärden inte ska behöva fortsätta gå på 
knäna, för att ge folk framtidstron tillbaka 
och därmed även rikta ett tungt slag mot 
Sverigedemokraterna.

Lån eller skatt är i mina ögon inte kärnan 
i sammanhanget, utan huruvida man anser 
att vi bör föra fram en ambitiös investe-
ringspolitik i linje med exempelvis Green 
New Deal, Labourpartiets valmanifest 
eller Reformisternas skuggbudgetar, eller 
om vi ska klänga oss fast vid gårdagens 
”ansvarsfulla” åtstramningspolitik som har 
demolerat landet.

Därför stödjer jag helhjärtat kongressmo-
tionen ”Totalrenovera Sverige” och ser 
förslaget som strategiskt avgörande för att 
förändra den politiska situationen i landet 
och ytterligare stärka vår folkliga förank-
ring.

Erik Andersson, V Vantör

sid 11

Jens Holm, ledamot i 
Riksdagen och vår klimatpoli-
tiska talesperson, har skrivit en 
klimatmotion med 74 förslag. 

Många av dessa är bra, ja rent av mycket bra. 
Allra bäst är att målen för utsläppen av växt-
husgaser är siffersatta. Samtidigt gör dessa 
siffror räknemässiga kullerbyttor, tyvärr.

Svenska klimatexperter har angett 
minskningar på mellan 5 till 10 procent per 
år. Medelvärdet blir 7,5 procent. FN:s mil-
jöorganisation förordar en årlig reduktion 
på 7,6. Tidningen Time lyfter fram denna 
siffra i sitt nummer (december 2019) med 
Greta Thunberg. Vi når med en minskning 
på 7,6 procent per år nettonoll i utsläpp 
under våren år 2033.

Bred motion
De 74 förslagen spänner från stöd för cyk-
ling till en uppmaning till försvaret att jus-
tera sina övningar så att Blekinge Offshore 
(havsbaserad vindkraft) kan byggas. En 
minskning av köttätandet med 25 procent 
till år 2025 ingår också. Samt en tanke om 
förbud mot plastkassar. Bra! Jag tror förbud 
ger en jämlikare och rättvisare effekt än 
skatter, som ju lutar sig mot marknadslibe-
ralt tänkande med chansartad utgång. En 
omställning till stöd för klimatet behöver 
ett antal stoppskyltar både nu och framöver.

Låga mål för utsläppen 
En reduktion med 6 procent preciserar 
motionen de årliga målen för utsläppen. 
Dock först 2040 ska vi nå nettonoll. Med 
detta slutmål sjunker nivån på utsläppen till 
5 procent per år. Hoppsan! 6 procent ger 
nettonoll under 2036. Finland har 2035 
som slutår. Norge satsar på 2030.

Högre ambitioner för EU
Motionen och Malin Björk, vår EU-parla-
mentariker, vill att EU minskar sina utsläpp 
av växthusgaser med 70 procent till 2030. 
Men att EU först år 2040 blir klimatneu-
tralt. Fram till 2030 är den årliga minsk-
ningen 7 procent. Mellan 2030 och 2040 
kollapsar ambitionen till endast 3 procent 
per år. Oj! En räknemässig vurpa?

 
 

Sammanfattning
Leder Jens´ motion till en nödvändig 

omställning? Nej! Faktiskt vore detta en 
orimlig förväntan. Dåligt samspel mellan 
vissa siffror ger motionen några skador. 
Summerat är Jens´ motion dock riktigt bra 
och blir till nytta i arbete för klimatet.

 
Lars Sterneby, V Enskede

Ill: Klas Sandberg

Räknemässiga 
kullerbyttor



Hösten 2019 startade Vänsterpartiet Vantör 
kampanjen ”Drömmen om Rågsved” som 
ett led i vårt krav att staden ska köpa tillbaka 
Rågsveds centrum. Vi ställde oss på Rågsveds 
Torg och vid tunnelbanan och frågade helt 
enkelt: Vad vill invånarna i Rågsved ha i sitt 
centrum? Vad skulle kunna bli bättre om 
centrum återgick till kommunalt ägande? 
Rågsvedsborna var givetvis inte nödbedda 
och har många kul, smarta och välgrundade 
idéer som sitt centrum.

 
Rusta upp och sköt om!
Rågsved centrum är slitet och upplevs 
vanvårdat och otryggt. Vi behöver rusta upp, 
snygga till fasader, skapa inbjudande skyltar 
och ordna mer gemytliga planteringar. Varför 
inte fortsätta med grafitti-temat, vi har en fin 
tradition med ”Highway” och Snösätra indu-
striområde. Städning behöver förbättras, både 
av trapporna, av öppna ytor och av fontänen. 

Vi behöver mindre av trånga, mörka utrym-
men. Det behövs också mer och kostnadsfria 
parkeringsplatser som i Högdalen. Allt detta 
kunde förverkligas om Rågsved centrum ägs 
och tas om hand av kommunen.

 
Folkliv och gemenskap
Ett mer levande Rågsved centrum står högt 
upp på listan: På sikt vill Rågsvedsborna ha 
fler och större variation på utbudet i centrum. 
För att det ska kunna bli verklighet behöver vi 
bättre villkor för företagarna i centrum, vilket 
nuvarande centrumägaren inte skapat. Bank, 
apotek och gym är verksamheter som flera 
önskar, liksom fler affärer, matbutiker med 
olika målgrupper, kanske kvinnocafé och en 
butik för grafittisprayburkar för konstnärerna 
i Snösätra.  Dessutom behövs mer samhälls-
service. Ett bibliotek och återöppning av 
poliskontoret nämns flera gånger.  

 

Många uttrycker också att de vill att mer 
händer i centrum, aktiviteter som kan skapas 
redan idag i de lokaler som finns. Äldre 
önskar sig en gemensamhetsskapande klubb, 
gymnastik, aktiviteter riktade mot dem som 
målgrupp. För ungdomar önskas lokaler, 
exempelvis för skapande, snickrande och lik-
nande, kurser i teater, musik och andra krea-
tiva verksamheter. Även mer möjligheter till 
sportaktiviteter, som skatepark, basketplan, 
bollar till utlåning, mer lekparker önskas. 
Varför inte göra om fontänen till en plaskis?

 
Ett skapande torg
Varför finns inget bibliotek i Rågsved? Kunde 
vi inte ha ett kulturhus, där olika kulturer kan 
mötas? Varför saknas lokaler för konstnär-
lig aktivitet, som ateljéer och utrustning av 
olika slag? Och vad kan vi göra i de lokaler 
som redan finns? Rågsved har en tradition 
av upprorisk kultur, från punkrörelsen till 

Röda Röster 

Drömmen om Rågsved

Foto: V Vantör
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grafittimålning och Cyklopens aktiviteter, 
varför syns så lite av det i Rågsved Centrum? 
Kanske ge torget ett nytt ansikte på kvällen 
genom att måla grafitti på jalusierna efter 
stängningsdags En annan ide är att skapa ett 
”speakers corner”.

 
Vi tycker om vårt Rågsved! Men idag ägs 
centrum av företagare som inte visar området 
det engagemang och den kärlek det förtjänar. 
Vänsterpartiet vill köpa tillbaka Rågsved 
Centrum, för att vi som bor här ska kunna 
påverka centrumområdet, det som är ansiktet 
utåt.

Cicci Herrström, Malin Furöstam, Tina Ahl-
zén och Rosa Lundmark, V Vantör

NACHOS, NACHOS, NACHOS – kvinno-

separatistisk I samband med internationella 

kvinnodagen bjuder vi in till en separatistisk 

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 ar-

bete.Vi bjuder på nachos, alkoholfria drinkar 

och hallongrottor. 

TID: Tisdag 3 mars, 18.00-20.00. 

PLATS: Kafé Marx, Kungsgatan 84

 
Makt och motstånd – ett jämställt 

arbetsliv Välkommen på ett samtal ar-

rangerat av Vänsterpartiet Storstockholm 

och Feministiskt initiativ Stockholm, om 

framtiden för den feministiska kampen. Noo-

shi Dadgostar, Vänsterpartiets vice partiord-

förande, Farida Al-Abani, Feministiskt Initiativ 

partiledare, Joa Bergold, utredare LO. Mode-

rator: Johanna Palmström, författare. 

DATUM: Söndag 8 mars. 

TID: Kl. 11-13. 

PLATS: USINE, Södermalmsallén 36-38, 

T-bana Medborgarplatsen.

 
Två sjöar runt med Vänsterpartiet 

I mars är det dags för löploppet igen och vi 

vill såklart att vi blir fler som deltar i år. Lag-

namnet är Vänsterpartiet, öppet för alla med-

lemmar. Alla är välkomna att delta! Och sprid 

gärna inbjudan till vänner och bekanta. 

DATUM: 15 mars. 

TID: 12.30-15.30. 

PLATS: Sundbybergs idrottsplats.

 
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 riksdagsleda-

möter. Välkommen! 

DATUM: 25 mars. 

TID: kl 18-20.00. 

PLATS: Kafé Kahlo, Kungsgatan 84.

 

Debatt- och retorikträning 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@vans-

terpartiet.se. Ni kan även mejla om ni har 

funderingar på upplägg. Först till kvarn gäller 

gällande anmälan. Lokalen ligger på Sigtu-

nagatan 11 (nära St Eriksplan) och träffarna 

är för alla medlemmar i Vänsterpartiet. 

Arrangör: Kenan Parlak, V Hässelby-Väl-

lingby

Ill: Klas Sandberg

Röda Röster 
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