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För ett solidarisk Tyresö
Kamrater! Våren är här och vi välkomnar solens återkomst.
Året har hittills varit intensivt för partiföreningen. I februari
hade vi glädjen att få besök av Jonas Sjöstedt med över
100 deltagare som kom till biblioteket för att höra honom
tala. Under årsmötet i mars valdes en ny styrelse samt
Gunilla Andersson till ny ordförande. Vi tackar den
avgående styrelsen och Ann Hermansson för hennes
fantastiska insats under sin tid som ordförande.
Den 5-8 maj hålls Vänsterpartiets 41:a kongress. Här ska
man bl.a besluta om ett nytt miljöpolitiskt program. Från
Tyresö deltar Marcus Obligado och Annie Lysholm.
På lokal nivå pågår arbetet med ett budgetalternativ som
ska presenteras senare under våren. Vi ser fram emot att
kunna visa ett mänskligt och ansvarsfullt budgetalternativ.
Vänsterpartiet i Tyresö fortsätter kampen för att vara den
socialistiska och feministiska motkraft till alliansens
förlegade politik. Vi fortsätter att vara rösten för de, som vill
ha en fungerande välfärd för alla, som inte accepterar
rasism och främlingsfientlighet och som tror på att ett
socialistiskt samhälle är det enda alternativet.

Vänsterpartiet i Tyresö

Jairo Correa
Politisk sekreterare
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Krigsspel eller fred?

I DN idag fredag 17 april 2016 får läsarna reda på att ännu
ett krigsspel från USA visar hur Ryssland anfaller de
baltiska staterna för att därefter kasta sig över Sverige:
”Ryssland kan lätt inta Gotland” lyder den fetstilta rubriken.
Det är Nato-ivrarna som är i farten, påhejade av DN:s
Mikael Holmström. Några invändande analyser syns som
vanligt inte till. Till exempel om hur synnerligen osannolikt
det är att Ryssland skulle anfalla vare sig Baltikum eller,
framför allt, Gotland.
Under maj månad kommer riksdagen att säga ja till det s.k.
värdlandsavtalet mellan Sverige och kärnvapenalliansen
Nato. Det ser inte ut att kunna stoppas. Viktigt blir hur de
olika klausulerna är formulerade. Vi kan fortfarande satsa
på att få iväg ett kort eller brev till
Stefan Löfven, Regeringskansliet, 103 33 Stockholm
och kräva följande:
• Kärnvapen får under inga omständigheter placeras på
svensk mark
• Inga Nato-baser på svensk mark
• Befälsrätten över svensk trupp kan inte överföras till Nato

Ny Styrelse
På årsmötet den 13 mars valdes
en ny styrelse och ordförande.
Den ny styrelsen består av:
Gunilla Andersson
Ordförande.

• Nato har inte rätt att placera trupp på svensk mark vid

eventuell kris i Baltikum
• Sverige kommer inte att ge tillstånd till utomstående makt

att använda svenskt territorium för fientliga eller hotfull
handlingar riktade mot andra länder

Annie Lysholm
Suppleant.

Det är så tyst om Nato! Efter att ha läst boken Bevara
alliansfriheten (Celanders förlag 2014) och lyssnat på
presentationen i riksdagen i november inför överlämnandet
i januari 2016 av Nato-utredningen finner jag det alltmer
häpnadsväckande och skrämmande att så litet förs fram i
public service och dagspressen om Sveriges närmande till
Nato. Majoriteten av den svenska opinionen har inte hört
talas om värdlandsavtalet! Av dem som får veta vad avtalet
innebär är en majoritet emot det. Avtalet smygs på oss, på
samma sätt som hände med vårt deltagande som
krigförande i Afghanistan tillsammans med Nato – ett
fiasko, som alla vet.
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Ulla Gribbe
Ledamot.
Marie Ohldén
Ledamot.
Yvonne Sternberg Taubert
Ledamot.
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Så här tycker jag, efter att ha läst och lyssnat: Ryssland
ska inte bara provoceras, förödmjukas och isoleras! Vart
tog den så framgångsrika svenska diplomatin vägen? Vi
hade Sverker Åström, vi hade och har fortfarande Pierre
Schori, Hans Blix, Sven Hirdman, Jan Eliasson – och
Stefan Löfven! Han förefaller vara väl skickad att samtala i
lugn och ro med Vladimir Putin. Inte bara en gång – flera
gånger!
Föregående regering tecknade ett samförståndsavtal med
Nato om värdlandsstöd hösten 2014, just innan de skulle
avgå. Nato-anslutna flyg- och truppförband utnyttjar med
tacksamhet våra milsvida glesbefolkade ytor, i Norrland,
Göteborgstrakten och Vättern, för militära övningar.
Socialdemokraterna har inte då och inte heller nu kraftfullt
sagt ifrån, när Sverige på detta sätt ger plats för
krigsoperationer i stället för att uttrycka fredsvilja.
Sveriges alliansfrihet är så viktig, inte bara för oss själva
utan även för Finland och för Europa. Vårt bidrag ska vara
avspänning. Närmandet till Nato är ett steg i helt fel
riktning. Varför riskera att dra in Sverige i krig genom att
öka spänningen i närområdet? Redan värdlandsavtalet
ökar spänningen. Militarismen är föråldrad. Nu gäller
dialog, samarbete, fredsforskning, diplomati. Sverige har
också svikit FN och måste bidra mer där!
Jag rekommenderar varmt boken Bevara alliansfriheten.
Det är en antologi med korta lättlästa tal av både
diplomater och militära experter.
Undersökningsresultaten om den svenska opinionen finns
att läsa på http://www.nejtillnato.se/sifoundersokning

Ulla Gribbe
ullaegribbe@hotmail.com
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Möjligheternas budget
Äntligen verkar det som om våren har lagt sig över Tyresö.
Den är välkommen efter en delvis tung höst och vinter.
Länge i den politiska debatten har vi fått höra hur omöjligt
allt är och vilka enorma utmaningar som väntar oss. Visst,
utmaningar finns det, men för oss är omöjligheten aldrig ett
alternativ. Vi tror att det är fullt möjligt för varje barn att få
en lugn och välkomnande barnomsorg i kommunens
förskolor. På samma sätt är det fullt möjligt för varje äldre
att få makten över sina liv och själva bestämma när man
vill duscha eller ta en promenad även fast man bor på ett
äldreboende. Det är ingen radikal tanke att alla som
arbetar inom välfärden ska göra det med en god
arbetssituation och en lön som går att leva på.
Skillnaden mellan vad som är möjligt och omöjligt bestäms
av politiska prioriteringar. Därför ska vi i vår kommande
skuggbudget för kommunen prioritera klokt och med de
feministiska och socialistiska glasögonen på. När vi
utformar politiken ska vi göra det så att varje skattekrona
används för att främja ett mer solidariskt samhälle.

Budgetmöte
Den 15 maj kommer vi att
anordna ett medlemsmöte. En
hel förmiddag, där vi
diskuterar förslagen och
arbetet med budgeten.
Sänd in med era förslag
senast den 15 maj men gärna
tidigare.
tyreso@vansterpartiet.se

Vad tycker du vi ska satsa på? Din åsikt är oerhört viktig
för att vi ska kunna utforma ett bra förslag som verkligen
avspeglar våra medlemars tankar kring hur Tyresö borde
utvecklas. Hör gärna av dig till tyreso@vansterpartiet.se
under maj månad så ska vi göra vårt bästa för att få med
ditt förslag i den skuggbudget som vi presenterar i
kommunfullmäktige i Juni. Du kan hitta vårt tidigare
budgetförslag på www.tyreso.vansterpartiet.se.
Kom ihåg, det är vi medlemmar som är Vänsterpartiet och
det är vi som beslutar om politiken. Du kan alltid göra din
röst hörd och påverka vår politik genom att höra av dig till
styrelsen, komma på medlemsmöten eller skriva artiklar till
Röda Rappet.
Marcus Obligado

15 maj kl 09.30-13.00
Kvarnhjulet, hus C, lokal
Navet.
Vi bjuder på fika och tilltugg.
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Den goda Fritiden
Loppis i Siken.
Lördag den 14 maj
arrangeras den stora
loppmarknaden i Sikvägen.
Västerpartiet i Tyresö deltog i
höstas med ett bord som gav
väldigt god ut resultat.
Nu är det dags igen. Den här
tågen går vinsterna till
Fristadsfonden.
Har ni saker ni kan tänka er
att skänka, kontakta oss. Vi
tar gärna emot.
Lördag 14/5
10.00-14.30
Sakvägen 1-23
Välkomna!

Vill du skriva något till
medlemsbladet? kontakta oss
gärna!
Vänsterpartiet i Tyresö
vansterpartiet.tyreso.se
tyreso@vansterpartiet.se
0704889807
Röda Rappets redaktion:
Jairo Correa
Röda Rappet

Alla uppskattar fritidsgårdarnas verksamhet, även om det
inte är något som man besökt själv. Få vet dock vad
verksamheten eller deras roll egentligen går ut på. Ofta har
man bilden av en plats där stökiga ungdomar kan hålla till
och sysselsättas, istället för att hänga ute och ”hitta på
dumheter”. Den sociala och brottsförebyggande aspekten
av fritidsgårdarnas verksamhet är den som först brukar
komma upp. Det är antagligen en kvarleva från en tid då
det faktiskt var så man jobbade. Verksamheten har
fortfarande de effekterna men är oftast ett resultat av de
metoderna man använder.
Fritidsgårdarna är inte lagstadgade, därför är det svårt att
precisera vad syftet med verksamheten egentligen är. I
Tyresö, liksom i andra kommuner, jobbar man utifrån
lokala verksamhetsmål.
Detta ger frihet och flexibilitet till att forma arbetet utifrån
behov och pedagogisk metod. Tyvärr innebär det också att
det är bland det första man brukar skära ner på när
kommunerna vill spara.
Idag har fritidsgårdarna gått ifrån rollen som
brottsförebyggare och fokuserat på att skaffa en sund och
meningsfull fritid för ungdomarna. Genom att skapa
personliga relationer och utgå från det positiva som
ungdomar tar med sig, byggs den tillit som är
verksamhetens främsta tillgång. Med tilliten kan
personalen vara goda förebilder, vara de som man kan
prata med när det är svårt ibland eller helt enkelt uppleva
nya roliga saker med. För många ungdomar från svaga
socioekonomiska familjer kan fritidsgården vara den plats
där man får möjlighet att uppleva sånt som man annars
inte skulle få göra. Även om de flesta ungdomar brottas
med samma typ av frågor, är de alla individer men med
olika behov, fritidsgårdarna har, därför, lika många
funktioner som de har besökare.
I Tyresö har vi tre fritidsgårdar och två träffpunkter. En
träffpunkt är en mindre verksamhet med begränsad
bemaning och öppettider. De två träffpunkterna finns i
Krusboda och Strand. Nyboda fritidsgård i Kvarnhjulet är
den största och mest besökta fritidsgården. I Trollbäcken
finns Kringlans fritidsgård. Bergfotens fritidsgård är en
verksamhet inriktad på ungdomar med funktionshinder.
Utöver det har man en uppsökande fältverksamhet som
träffar ungdomarna när de är ute.
Jag råder alla att någon gång besöka en gård. Se vad
verksamheten går ut på och den betydelsen den har för
besökarna. Jag är övertygad om att ni kommer att få en
annan insikt och förståelse för vad en god fritid tillför
ungdomarnas liv.
Jairo Correa
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