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LEDARE: Personalen måste skyddas

Jonas Sjöstedt 
om sitt sista 1 maj-
tal som partiledare.
Sid. 3

Coronakrisen 
Regeringen har 
lyssnat på oss.
Sid. 7

Snart slår vi upp 
Porten - vår nya 
 lokal. 
Sid. 8

Medlemstidning för Vänsterpartiet Storstockholm

Vänsteraktuellt

1 maj i ny tappning   
Coronaviruset innebär stora omställningar,  
arbetarrörelsens högtidsdag flyttar in i våra hem.  
Vänsteraktuellt tipsar om hur du kan fira 1 maj hemma.

Idag är det viktigare än någonsin att hålla fast vid vår politik, värderingar 
och vår solidaritet. Det blir ett annorlunda 1 maj. Vi ses på internet och  
på balkongerna. Vi ställer inte in – vi ställer om. Sid 2.

VA



2

Mitt i denna coronakris anmäler tusentals sig 
som frivilliga, militären hjälper till att bygga 
fältsjukhus på Älvsjömässan, högstadieelever 
tillverkar visir åt vårdpersonalen. 

Vad gör de blågröna i regionen? De säljer ut 
Bromma sjukhus, i ett läge med akut brist på vård-
platser. De har fortfarande varsel på anställda på 
Karolinska, 109 läkare och 157 sjuksköterskor, när 
vi har akut personalbrist. De sänker kraven på 
skyddsmaterial för vårdpersonal, de som 
riskerar sina liv och hälsa varje dag, 
varje timme.

Vi har sett skattesänkar- 
politiken för dom rikaste. Ned- 
skärningspolitiken. Just-in time- 
politiken utan reserver och marginaler. 
Viruset avslöjade snabbt bräckligheten i 
det som är kvar av den svenska välfärden. 
Nyliberalismens följder får nu också högern att 
skrika på hjälp från staten.

Vänsterpartiets politik för att rusta upp välfärden 
är fortfarande det som gäller, det finns en rad förslag, 
till exempel mycket mer pengar mer till välfärden, 
fler anställda och bättre löner. Fler måste om- 
fattas av a-kassan. Privat sjukvård ska in under statlig  
kontroll som vi sett i Spanien. Stoppa bankernas 
miljardutdelningar. Höjda studiebidrag för gym-
nasielever som blir utan skollunch.

En påminnelse till de styrande i regionen: Perso-
nalen kommer snart inte jobba längre utan skydds-
kläder. Allt måste göras för att få fram mer. Svensk 
industri kan definitivt göra mer för att ställa om och 
tillverka det som behövs i vården just nu. Vård-
personalen måste skyddas, de måste kunna slösa 

med skyddsutrustning. På alla vårdcentraler och 
i alla hemtjänstgrupper måste personalen kunna 
skyddas för att inte själva bli smittbärare.

Nu vill politikerna bidra med pengar för att rädda 
de stora företagen som börjar knaka i fogarna. Visst, 
att det är näringslivet som skapar vår välfärd är ett 
mantra som vi har blivit itutade i många år. Det är 
förstås inte sant. Det är alla som arbetar som skapar 

mervärde som kan användas till välfärd. Det är 
vi alla som är den verkliga resursen. Unga, 

gamla pensionärer, friska och sjuka som 
tillsammans utgör samhället. 

Vi vet att brunhögern efter corona 
vill förflytta det politiska landskapet 
högerut. Vi måste stå tillsammans mot 

reaktionära krafter och den 
nyliberala råhögern 

som kommer vilja 
utnyttja krisen för att 

stänga gränser och för- 
svaga arbetares rättigheter.
I dag är det viktigare än 
någonsin att hålla fast vid 
vår politik, värderingar 
och vår solidaritet. Det 
blir ett annorlunda 
1 maj. Vi ses på in-
ternet och på bal-
kongerna. 

Vi ställer inte in – 
vi ställer om.

storstockholm.vansterpartiet.seLedare
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Elena Karlström
distriktsordförande

“Vi måste stå 
tillsammans 

mot reaktionära 
krafter”
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Vänsterpartiet Storstockholm Jonas Sjöstedt

Jonas Sjöstedts sista första maj som partiledare 
blir i en något annorlunda tappning. På grund av 
smittrisken blir det inget tal framför folkmassan 
i Kungsträdgården i Stockholm. Istället flyttar 
talet till webben. 

- Det klart att det blir annorlunda i år och att det 
känns tråkigt att inte kunna gå tillsammans med alla 
fina medlemmar i tåget. Men jag tror också att vi de 
senaste månaderna har lärt oss att hitta gemenskap 
på många olika sätt. Genom Facetime-fikan med 
mormor på telefonen. Genom alla fina initiativ som 
människor runt om i landet drar igång. Och så här, i 
Sveriges största digitala första maj-tåg. Det är kul att 
se hur många som redan dragit igång aktiviteter! 

Vad kommer du att prata om i ditt tal? 
- Vi lever ju i en väldigt speciell situation just nu. 

Vi har äldre och personer i riskgrupper som tvingas 
leva isolerade under väldigt långa perioder. Det klart 
att det är otroligt tufft att inte få leva det liv man är 
van vid. Vi har många som förlorar sin trygghet när 
ekonomin går ner och de riskerar att förlora jobbet. 
Den oron har jag själv upplevt när jag jobbade i in-
dustrin och den är inte kul. 

- Det är något som jag kommer att ta upp i mitt tal. 
Men jag kommer också att prata om solidariteten och 
värmen jag ser. 

Vi ses på Jonas Sjöstedts 
arbetsrum i riksdagen. På 
väggen hänger en valaffisch 
om att bygga ett Botkyrka för 
alla. Parollen för första maj an-
knyter till just detta och lyder Trygga 
jobb,  råd att bo. Hur aktuellt är det mitt i en pandemi? 

- När en kris kommer blir det otroligt tydligt hur 
skört vi har byggt det här samhället. Alla med tim- 
anställningar, som plötsligt står utan inkomst för att 
de inte omfattas av a-kassan. Alla som nu behöver  
vända på slantarna för att ha råd med hyran. 

- I den situationen blir det så tydligt vilka oerhörda 
konsekvenser det skulle få att införa marknadshyror 
eller att ytterligare urholka anställningstryggheten. 
Därför är årets första maj-tema otroligt aktuellt. 

Vänsterpolitik är vägen fram 
Han hoppas att vi så småningom ska lära oss något 
av krisen. 

- I kris blir det tydligt hur mycket bättre samhäl-
let fungerar när vi äger samhällsviktiga funktioner 
tillsammans och kan samarbeta, istället för att för-
lita oss på privata bolag vars främsta intresse är att 
göra vinst. Det är en slutsats som jag tror att fler än  
Vänsterpartiet kommer att landa i. ■

Jonas Sjöstedts  sista 1 maj-tal “Tillsammans 
klarar vi oss 
bättre i kris”
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1 maj Vänsterpartiet Storstockholm

Fira 1 maj hemma

Filmtips
■ Land och frihet 
En film om en arbetslös arbetare och medlem av Storbritanniens 
kommunistiska parti som bestämmer sig för att slåss för den republikanska 
sidan i Spanska inbördeskriget.

■ Made in Dagenham 
En film baserad på händelserna runt strejken 1968 som kvinnorna på  
Fords bilfabrik i Dagenham genomförde för att få lika lön för lika arbete.

■ Pride 
Om hur en grupp HBTQ-aktivister i ett Thatcher-styrt Storbritannien samlar in 
pengar för att hjälpa strejkande gruvarbetare och deras familjer.

■ Sorry we missed you 
Om en arbetarklasskille som vill starta eget och kunna köpa en bostad till sin 
familj men blir utnyttjad av arbetsgivare inom den så kallade gig-ekonomin. 

■ The Shock Doctrine 
Filmen exponerar myten om att den globala fria marknaden triumferar arm i arm med demokrati och berättar 
om hur USA:s “free market”-politik har kommit att dominera världen - genom utnyttjande av katastrofer samt 
chockade människor och länder.

Årets 1 maj blir ett annorlunda 1 maj. Just nu är det 
viktigaste att bekämpa coronaviruset och rädda liv. Det 
finns ett enormt politiskt ansvar där vården fått för lite 
resurser men framförallt att reurserna gått till privata 
vinster och inte till att rusta sjukvården för att klara 
samhällskriser - det kommer såklart att genomsyra vårt 
1 maj!

Årets första maj-firande kommer att bli helt annorlunda 
än vi är vana vid. Vi vill fira ett fantastiskt 1 maj på 
internet, men hoppas också att firandet flyttar in på folks 
balkonger, vardagsrum och i trädgårdar.

På dessa sidor tipsar vi om hur du kan fira 1 maj hemma: 
pynta din balkong, baka en 1 maj-bakelse, titta på en bra 
film eller skapa ett vackert broderi. 

Fler tips, broderi-mönster, recept m.m. finns på vår 
hemsida, vansterpartiet.storstockholm.se och i våra 
sociala medier. 

För dig som vill hänga ut rött tyg från ditt fönster eller 
balkong så går vilket rött tygstycke som helst bra, en 
gammal halsduk, ett lakan eller en duk. Men om du inte har 
något rött hemma kan du hämta på distriktsexpeditionen 
på Kungsgatan 84. Kontakta oss om du vill hämta tyg eller 
hitta en annan lösning för att få det hem till dig. Kontakta 
oss på storstockholm@vansterpartiet.se eller på telefon: 
08-654 13 10. 

Följ med på Vänsterpartiets 1 maj-livesändning 13-15. 
Mer information finns på vår facebook-sida: @VansterpartietStorstockholm
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Vänsterpartiet Storstockholm 1 maj

Pyssla och pynta inför 1 maj

Ingredienser till kakor
4 dl vetemjöl
1 krm salt
1/2 tsk bakpulver
100 g rumsvarmt margarin
2 dl strösocker
½ dl kikärtsspad
2 msk vegetabilisk mjölk 
1 tsk vaniljsocker
skalet från 1 apelsin 
2 tsk malen ingefära

Gör såhär
Vispa margarin med strösocker och se till att det 
är väl blandat. Häll ned kikärtsspad, mjölk, ingefära 
och vaniljsocker och vispa ordentligt tills det är en 
fluffig smet. Blanda vetemjöl, salt, bakpulver och rivet 
apelsinskal och häll sedan ner i smeten, rör lätt så att 
en deg formas men arbeta den inte för mycket. 
Platta till degen och förvara den tätslutet i t.ex. 
fryspåse i kylskåpet i minst en timme. 
Dela degen i mindre bitar, kavla ut till dem tunt på 
mjölat bakbord (ju tunnare desto bättre håller kakorna 
formen i ugnen) och stansa ut med formar. Om degen 
är kladdig och svår att kavla ut kan du blanda i lite mer 
vetemjöl så blir den lättare att hantera. 
Grädda kakorna i 175°C i 8-10 minuter. 
Låt svalna på ett galler innan du dekorerar kakorna. 

Ingredienser till kristyr
1/2 dl kikärtsspad
1 tsk vaniljsocker
5 dl florsocker
röd hushållsfärg
tillsätt vatten eller vegetabilisk mjölk vid behov av att 
tunna ut

Gör såhär
Vispa kikärtsvatten med vanilj med elvisp tills det blir 
fluffigt och fast. Vispa sedan under kraftig omrörning 
ner en deciliter florsocker i taget tills du får den 
tjocklek du vill ha. 
Dela upp kristyren i två delar och blanda i röd 
hushållsfärg i den ena. För att spritsa mönster, linjer, 
bokstäver m.m. bör kristyren vara något tjockare än för 
att göra en färgad botten. 

För att spritsa kan du hälla ner kristyren i en fryspåse 
och klippa upp ett litet hörn som du pressar ut den 
genom, för mindre detaljer kan det dock krävas mer 
pyssel, t.ex. genom att ”måla” mönster med kristyr på 
en tandpetare. 

Låt kristyren torka minst 12 timmar, men gärna ett 
dygn, så att de torkar ordentligt och går att staplas. 
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Tagga gärna dina pyssel med #1majpyssel eller maila till oss på storstockholm@vansterpartiet.se
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storstockholm.vansterpartiet.seCoronakrisen

Spridningen av Coronaviruset 
har medfört en omfattande kris 
för vårt samhälle. Sjukvården går 
på knäna, det är brist på skydds-
utrustning och stora delar av 
samhället har stängt ned. 

Vi har pratat med Karin Rågsjö, 
riksdagsledamot för Vänsterpartiet 
och sjukvårdspolitisk talesperson, 
och Jonas Lindberg, sjukvårdspoli-
tisk talesperson för Vänsterpartiet i 
Region Stockholm, om hur Corona-
viruset påverkar samhället och hur 
den här krisen hanteras. 

– Än så länge tycker jag att reger-
ingen hanterar det bra, de har lyss-
nat på våra förslag och varit hyfsat 
transparenta, säger Karin Rågsjö. 
Hon menar att en viktig åtgärd är att 
man har vidtagit nationella muskler 
kring hanteringen och distribu-
tionen av skyddsmateriel till vården. 

Jonas Lindberg håller med. 
– Jag tycker man tagit bra stöd 

i de centrala myndigheterna; So-
cialstyrelsen, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och 
Folkhälsomyndigheten och landat i 
kloka avvägningar. Åtminstone hit-
tills fram till slutet av mars. 

Enligt Karin Rågsjö finns det en 
bred politisk enighet om att lita på ex-
pertmyndigheternas bedömningar. 

Samtidigt kommer dagligen nya 
rapporter om att vården har stora 
problem och brist på såväl personal, 
materiel och vårdplatser. Inom Re-
gion Stockholm är vården väldigt 
ansträngd. 

– Jag tycker att det blir tydligt att 
en splittrad vård som styrs och 
vilar på konkurrens i hög 
grad, som i Stockholm, 
får stora problem att 
samordna sig i kriser. 
Därför borde både 
staten och regionen 
jobba fram förslag 

som handlar om att den privatdriv-
na vården som får skattefinansier-
ing måste underställa sig det ge-
mensamma i dessa tider och snabbt 
kunna ställa om med lokaler, per-
sonal och utrustning. Det är också 
förödande att Region Stockholm 
helt negligerat nationella rekom-
mendationer sedan innan om att ha 
en lagerhållning av viktigt material. 
Efter denna kris måste vi en gång för 
alla kasta ut bilindustrins logik ur 
vården. Vården ska ha material för 
“just in case”, inte för “just in time”, 
menar Jonas Lindberg. 

De mest utsatta människorna i vårt 
samhälle får det ännu svårare i kris-
situationer. Hemlösa är ett sådant 
exempel, personer som är hemlösa 
kan inte hålla sig inne för att undvika 
att bli smittade eller sprida smittan 
vidare.

– Det är viktigt att de organisation-
er som arbetar för att hjälpa hemlösa 
kan fortsätta så att det finns någon-

stans för de hemlösa att ta 
vägen. Det är jättebra 

att Stadsmissionen 
håller sina boen-
den öppna och 
de borde få mer 
hjälp, till exempel 
skyddsutrustning, 

menar Karin Rågsjö. Även papper-
slösa har det extra svårt just nu, det 
är lätt för dem att hamna i kläm om 
de inte vågar ge sig till känna. Des-
sutom finns det många äldre som 
inte har något kontaktnät utan är 
helt ensamma. Man borde ta fram 
ett system med samtalslinjer dit per-
soner som känner sig oroliga och 
rädda kan ringa, det tror jag skulle 
betyda mycket, fortsätter hon.

Andra åtgärder som skulle under-
lätta är till exempel att slopa patient-
avgifter och att styra om resurserna 
inom vården för att lägga mer kraft 
där de största behoven finns. 

– Det bästa sättet att ta hand om 
utsatta människor i dessa tider är att 
se till så vårdpersonal har bra arbets-
villkor och löner så det kan finnas 
luft och beredskap i systemet för 
sådana här kriser, säger Jonas Lind-
berg. 

Samtidigt har vi sett många in-
spirerande initiativ och det är tydligt 
att människor vill hjälpa varandra i 
krissituationer. 

– Människor vill ställa upp och 
hjälpa varandra, till exempel med 
att handla. Men det är också inspire-
rande att se hur många som frivilligt 
vill göra insatser i sjukvården, säger 
Jonas Lindberg. ■

Mer kraft där behoven finns

Jonas Lindberg. Foto: Erik Nordblad. Karin Rågsjö. Foto: Denny Lorentzen

“Efter denna kris 
måste vi en gång 
för alla kasta ut 

bilindustrins logik 
ur vården.“
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KALENDARIUM

Var, när och hur är ännu 
oklart, men planeringen 
för trevliga ett sommara-
ktiviteter med Vänster-
partister är igång. Anmäl 
dig om du är intresserad 
till anmalan.storstock-
holm@vansterpartiet.se 
så återkommer vi när det 
finns mer information. 

SOMMARVÄNSTERN
 

POLITICAL BEACH 2020 
[TEMA RÖRELSE]
 
Tre dagar med  talare och workshops 
om historiska och internationella er-
farenheter och marxismens teoretiska 
bidrag. Av och med ABF, CMS (Cen-
trum för Marxistiska Samhällsstudier) 
och Socialistisk Politik.

För mer information titta på Facebook-
sidan: Political Beach 2020 [Tema 
rörelse]. Eller maila till hanna.cederin@
cmsmarx.org.

5-7 JUNI
LILLSVEDS FOLKHÖGSKOLA PÅ 
VÄRMDÖ 

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

Vänsterns blåsorkester tillsam-
mans med andra orkestrar och 
körer bjuder in till ett musikläger 
i sommar på Wiks folkhögskola 
utanför Uppsala.

För mer information titta på 
Facebooksidan: Musikläger 2020. 
Eller maila till Lennart Kjörling 
leonardo@leonardo.st.

28 JUNI-5 JULI
WIKS FOLKHÖGSKOLA 
UTANFÖR UPPSALA

Snart öppnar Porten!

MUSIKLÄGER MED TEMA: 
KLIMAT, KULTUR OCH AKTIVISM

Efter en gedigen renovering 
kommer vi snart att kunna öppna 
dörrarna för Porten, vår nya lokal  
ut mot gatan på Kungsgatan 84! 

Vi kommer fylla Porten med bl.a. 
kulturkvällar, konstutställningar, 
studiecirklar och bokcirklar men 
även ringstugor, rapportsläpp, kurs 
för nya och nachokvällar.  
 
Lokalen rymmer upp till 30 
personer och passar bra för träffar 
med lite mindre grupper. 

Just nu är det osäkert när vi kan 
öppna lokalen - men vi ser fram 
emot att välkomna medlemmar  
och sympatisörer dit inom kort.  

Har du idéer på vad vi borde ha  
med i programmet framöver -  
hör av dig till oss!

Håll utkik i våra sociala medier för 
information om öppningsdatum!

Med anledning av Coronavirusets spridning är alla evenemang i vårt kalendarium preliminära och kan 
komma att uppdateras, ändras eller ställas in utifrån rådande läge och rekommendationer. 
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