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medlemsblad

Cyniskt av
moderaterna om
Palestinamotion
-

På
kommunfullmäktige
i februari röstade
Tyresö
kommunfullmäktige
om en motion som
Vänsterpartiet lagt
gällande att skicka
barnböcker och
annat material som
kommunen har med
Ship to Gaza till den
nödställda
befolkningen på
gaza. En liknande
motion bifölls i
Botkyrka kommun
med fullt stöd av
moderaterna. Nu
valde istället
alliansen att
gemensamt rösta
emot den.
Socialdemokraterna
och miljöpartiet
ställde sig enheligt
bakom motionen
och röstade för den.
Det framgår nu
med all önskvärd
tydlighet vilken
dogmatisk
hållningen alliansen
i Tyresö har i
Palestinafrågan. ”
Det är så lite vi i
Tyresö kommun
kan göra för att
underlätta
fredsprocessen i
Palestina, men vill
vi kalla oss
solidariska, ja då
får vi lov att göra
det lilla ändå”
avslutade Marcus
Obligado,
fullmäktigeledamot,
sitt anförande.

Vad är röda rappet?
Röda Rappet är ett ny-gammalt medlemsblad som Vänsterpartiet Tyresö
ger ut till sina medlemmar. Senast det gavs ut var under 70 och 80-talen
och fungerande då som en plattform dit medlemmarna kunde skriva in
sina egna artiklar, synpunkter och förslag. Så kommer det även fungera
framöver. Du som medlem är varmt välkommen att skriva i bladet och
bidra med egna texter Här kommer vi också kommentera
kommunalpolitiken och våra egna ställningstaganden i olika frågor.
Röda rappet är en satsning från den nyligen valda styrelsen för att
förbättra interkommunikationen och för att få till en mer levande
diskussion inom partiföreningen.
Du som medlem har tagit ställning för ett annat samhälle, ett samhälle
som bygger på solidaritet och omtanke. Det är vi medlemmar som utgör
partiet, det faktum att vi alla besitter olika kompetenser och erfarenheter
är det som gör oss starka. Faktum är att Vänsterpartiet Tyresö har vuxit
oerhört snabbt. Vi har på bara ett par år fördubblat medlemsantalet och
vi fortsätter att öka!

Sakpolitiska grupper- ett nytt sätt att arbeta
Anledningarna till varför vi har sökt oss till politiken är många. Somliga
utav oss är mer intresserade av en speciell sakfråga och fann att
Vänsterpartiet bäst företrädde våra åsikter i den speciella frågan. Andra
var mer intresserade av de grundläggande ideologierna feminismen och
socialismen. Oavsett vilken din anledning var kan det vara väldigt
stimulerande och roligt att få diskutera politik med andra partivänner.
Det är just därför vi nu har startat upp några olika grupper inom
föreningen som behandlar olika ämnen.
De olika grupperna hittils är:
Vision Tyresö 2030, ett forum att diskutera visionen för Tyresö med
avstamp i den översiktsplan som kommunen nu arbetar fram (den rosa
tidningen som alla hushåll har fått hem). Kontaktperson för denna grupp
är Anders Erixon anders.erixon@edu.haninge.se
Feministiskgrupp. Här diskuteras olika feministiska frågor och vi lär av
varandras erfarenheter och kunskaper. Gruppen är öppen för både män
och kvinnor. Kontaktperson för denna grupp är Annie Lysholm
lysholm.annie@gmail.com
Kulturhus Tyresö. Kommunen behandlar nu ett förslag från alliansen
om samlat gymnasium och kulturhus i ett nytt multihus i Tyresö
centrum. Inte helt överraskande är dock borgarnas förslag genom
kommersiellt och långt ifrån den folkkultur som vi vill ha. Därför har vi
nu en grupp som diskuterar olika former för kulturhus, lokalisering och
innehåll för att kunna presentera ett eget förslag. Kontaktperson för
denna grupp är Ann Hermansson hermanssonann@gmail.com

Viktiga datum för
distriktet:
11-12 APRIL | Helgkurs för
nya medlemmar
1 MAJ | Arbetarrörelsens
internationella högtidsdag
9-10 MAJ | Helgkurs för nya
medlemmar
För frågor om något utav
distriktets evenemang
vänligen kontakta.
storstockholm@vansterpartiet.se

Tveka inte att starta en grupp du också. Den kan handla om en
kommunpolitisk fråga eller något som rör rikspolitiken. Ni i gruppen
bestämmer förstås helt själva hur ofta ni ska träffas- det kan vara ofta
eller sällan. Styrelsen hjälper dig som vill starta en grupp med att nå ut
till samtliga medlemmar och om ni behöver eventuellt studiematerial
eller så. Vid frågor hör av dig till Ann på den tidigare angivna
mailadressen.

Sveriges bästa första maj firande
Nu är det bara några få veckor kvar till arbetarrörelsens egna högtidsdag1:a maj! Vi demonstrerar tillsammans för att visa vår enighet, styrka och
för att påminna varandra om att vi verkligen är en kraft att räkna med.
Samtidigt är det en dag för att minnas den kamp som många kvinnor och
män har fört, och inte allt för sällan offrat sina liv för. Vi har mycket att
tacka dem för- allmän rösträtt, 8 timmars arbetsdag och våra solidariska
välfärdssystem för att nämna några saker.

Samtidigt finns
det fortfarande
mycket att
kämpa för. I
Sverige år 2015
kan framförallt
ungdomar
alltjämt
utnyttjas på
anställningar
som helt saknar
säkerhet, där
man inte vet hur många dagar per månad som man får jobba.
Klasskillnaderna är även de alltjämt stora och klassamhället Sverige har
hårdnat de senaste åren, den rikaste 1 % av Sveriges befolkningen äger
nästan 40 % av våra gemensamma tillgångar. Rasisterna vädrar
morgonluft och har trätt in i våra parlament, det är vi som visar de att det
inte står oemotsagda.

Att demonstrera på 1:a maj är bland det finaste som finns.
Vänsterpartiet, ung vänster och Vänsterns studentförbund, anordnar
Sveriges största första maj firande som samlar tiotusentals.
Vänsterpartiet Tyresö demonstrerar traditionsenligt under egen
banderoll och du får väldigt gärna gå med oss. För att få veta mer om

var vi träffas och tiderna kontakta ordförande Ann Hermansson på
hermanssonann@gmail.com .
Morgondemostration vid La mano monumentet för att hedra de som
fallit offer för fascismen kl 09.00. Samling för det stora
demonstrationståget kl 12.00 på medborgarplatsen.

Innan första maj har distriktet Storstockholm en aktivistverkstad den
19:e April mellan kl 11-17. Planen är att Vänsterpartiet Tyresö ska måla
en ny banderoll med ett nytt budskap. Om du vill vara med och måla
eller har förslag på text så skicka ett mail till
marcus.obligado@vansterpartiet.se

En ny styrelse- redo för ny utmaningar
På Vänsterpartiet Tyresös årsmöte, som hölls i februari, valdes en ny
styrelse. Det beslutades också att styrelsen skulle vidgas till 7 ordinarie
och 2 suppleanter. Styrelsen består nu av 4 helt nya ledamöter och
dessutom de 5 från förra styrelsen. Utöver ledamöterna har styrelsen valt
att adjungera vår administrativa sekreterare, Jairo Correa, som ständig
mötessekreterare.
Året 2015 är ett viktigt mellanvals år. Olikt många andra mellanvalsår är
dock politiken betydligt mer närvarande i många människors liv. Den
politiska turbulensen på riksplanet och SD;s hot om att försöka fälla alla
regeringar som inte dansar efter deras pipa, gör att hotet om extraval är
reellt hela mandatperioden.
Det är nu vi påbörjar arbetet att stärka organisationen inför kommande
utmaningar. Ett prioriterat område för styrelsen är medlemskontakt och
”ta hand om” alla de nya medlemar som har strömmat till partiet de
senaste åren.
Samtidigt har vi också en rad olika kommunpolitiska frågor som ska
behandlas och bemötas. Vi ska vara ett tydligt och hårt oppositionsparti
som tar fram sakliga och välarbetade poliska dokument. Vi ska
intensifiera vårt utåtriktade arbete för att nå ut till ännu fler invånare.
Detta kommer märkas av redan nu under våren.

Styrelsen består nu av följande kamrater:
Ann Hermansson, Ordförande
Yvonne Sternberg Taubert, Vice ordförande
Gunilla Andersson, kassör
Fredrik Andreas, ledamot

Ulla Eklund Gribbe, ledamot
Marcus Obligado, ledamot
Anders Erixon, ledamot
Annie Lysholm, suppleant
Marie Ohldén, suppleant
Styrelsen hoppas på att få se många utav er medlemar på ett
medlemsmöte eller ett torgmöte inom kort. Du är varmt välkommen att
delta i arbetet för ett annat samhälle tillsammans med oss.

Du äger!
På distriktsnivå bedriver Vänsterpartiet Storstockholm alltid olika
kampanjer, det kan handla om t.ex. bostadspolitik eller som nu- lokal
organisering. Vad som är nytt är att även Vänsterpartiet Tyresö kommer
att utforma sitt arbete betydligt mer efter kampanjer helt enkelt därför att
vi tror att det är ett effektivt sätt att arbeta. Vi hoppas att på det här sättet
dels kunna aktivera fler av medlemmarna men också att vara med och
sätta den politiska agendan för kommunen. Folk ska veta vad
Vänsterpartiet tycker om olika frågor och vi ska synas såväl i media som
ute på gator och torg.
Det är med stor glädje som vi nu kan presentera årets första kampanj för
partiföreningen. Kampanjen heter Du Äger och handlar om vårt
motstånd mot privatiseringarna av Tyresö och vårt arbete för en
utvecklad kommunal välfärd med mer personalinflytande, mer resurser
och minskad arbetsbörda.
Visste du att enligt alliansens budget som gick igenom och som nu gäller
för kommunen,
ska all kommunal
verksamhet kunna
privatiseras. Så
står det
uttryckligen, svart
på vitt. Vad
kommer det här
innebära för alla
de som bor på
gruppboende eller
äldreboende i
kommunen? Vad
innebär det för det
kommunala
bolaget Tyresö bostäder?

Vi kommer inte stå och tyst titta på när den borgerliga
kommunledningen säljer sådant som är vårt. Länge har vi kämpat för en
gemensamt ägd välfärd, för folket och ägt av folket. Nu säljs den bort
verksamhet för verksamhet, på område efter område. Vi synar
kommunledningens planer och planerar att berätta för Tyresöborna vad
deras planer för kommunen är.
Vi kommer att dra igång den utåtriktade delen av kampanjen den 18:e
april med ett torgmöte i Tyresö centrum utanför lindex. Det vore väldigt
roligt och av stor vikt om vi kunde vara så många som möjligt som
deltog då. Det spelar ingen roll om du har varit med förut eller om det är
första gången, du är välkommen att delta. Vänligen hör av dig till
marcus.obligado@vansterpartiet.se om du vill vara med så får du mer
information om kampanjen, bra argument, och lite praktisk information
om var vi träffas och så. Har du frågor kring kampanjen är det bara att
du hör av dig till ovanstående adress.

Välkommen Jairo- vår administrativa sekreterare

Sedan årsskiftet har Vänsterpartiet Tyresö en administrativ sekreterare
som bland annat sköter hemsidan, medlemskontakten och en del
administrativa uppgifter. Det är Tyresö kommun som, tack vare att vi har
mandat i kommunfullmäktige, arvoderar en administrativ/politisk
sekreterare för Vänsterpartiet. Här följer en kort intervju med Jairo
Correa:

När blev du politiskt intresserad?
-

Jag har under mitt liv haft privilegiet att leva extremt skilda
miljöer. Från den fattigaste slummen i Colombia till den rikaste

överklassen. Jag har sett vad klasskillnader och orättvisor gör med
ett samhälle och dess invånare. Jag har sett och upplevt de
destruktiva mönstren det skapar. Ingen mår bra i en sån struktur
inte ens de som har det bra ekonomiskt.
I Sverige fick jag möjlighet att utbilda mig och skapa mig att liv
som jag aldrig någonsin hade haft möjlighet till därifrån jag kom.
Jag vill att alla ska ha möjligheten att forma sitt liv utan att vara
bunden av sitt sociala arv. Jag ser hur den politiska strukturen som
gav så många människor i Sverige möjligheten att göra sådana val,
har systematiskt avvecklats till förmån för vissa gruppers girighet.

Varför sökte du jobbet som administrativ sekreterare för Vänsterpartiet
Tyresö?
-

När jag studerade var jag aktiv i vänsterjuristerna. Jag kände att
jag verkligen ville engagera mig politiskt men juridikstudier är
väldigt krävande och jag hade inte utrymme för det. Samtidigt som
jag avslutade studierna såg jag att annonsen och kände att det vore
perfekt.

Vad hoppas du på för Vänsterpartiet Tyresö?
-

Jag vill att vänsterpartiet i Tyresö ska växa såpass mycket att vi till
nästa val kan bli av med det vanstyret den borgerliga alliansen för
under en längre tid. På längre sikt hoppas att människor ska inse
att, oavsett klasstillhörighet, gynnas vill alla ett jämlikt samhälle.

