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      För ett solidarisk Tyresö  

Hej Kamrater! Hösten är här och vi fortsätter vårt strävan 
efter att göra Tyresö till en solidarisk kommun för alla.  Det 
politiska klimatet är intensiv på alla plan och tonen är 
ibland ganska hård och skrämmande men vi backar inte i 
vår socialistiska och humanistiska kamp.  

Den 3 september hölls årets upplaga av Tyresö festivalen. 
Vi vill tacka alla deltagande och arrangörer för en mycket 
lyckad evenemang. I år ville vi lyfta Vänsterpartiets 
inflytande i politiken på nationell och lokal plan. Vi är, bland 
annat, väldigt stolta över att ha genomdrivit en reform om 
gratis trygghetslarm för pensionärer.  

Närmast på tur, står ”Röd lördag”, den 29 oktober. En dag 
då vi kraftsamlar i Tyresö centrum och Ringens torg, 
13.00-16-00, med bokbord och flygbladsutdelning. Vi ser 
gärna att så många så möjligt kommer och deltar.  

För närvarande förstärker vi vår närvaro på sociala medier 
med en youtubekanal och instagramkonto. Följs oss även 
där.  

Vi hoppas att ni uppskattar den här upplagan av vår 
medlemsblad. 

    Jairo Correa 
    Politisk sekreterare 
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Nooshi Dadgostar 

Kan du berätta om din bakgrund och arbete? 
Född i Ängelholm, gick i förskolan i Norrköping, uppvuxen 
större delen av livet i Göteborg och flyttade till Botkyrka 
2006 efter en kort sväng i Sundbyberg.  

Jag var tävlingssimmare när jag var yngre, fram till dess att 
jag fick en spricka i axeln i skidbacken. Då la jag av. Man 
tränar oerhört mycket som simmare. Så det var så svårt att 
komma tillbaka efter den skadan helt enkelt.  

2001 var jag med och organiserade de stora 
demonstrationerna mot George Bushs Sverigebesök och 
EU i Göteborg. 2002 anställdes jag på distriktscentralen i 
Göteborg och deltog aktivt i min första valrörelse. Det 
tyckte jag var roligt och lärorikt. Den största segern kom 
dock ett år senare i samband med EMU-valet.  

Jag har bott i både Spanien och England. Det har gett mig 
många fler perspektiv på politiken. Sen har jag jobbat en 
hel del fackligt, och pluggat juridik på universitetet. Jag har 
också varit vice ordförande för Ung Vänster. 

I flera år har jag varit kommunpolitiker i Botkyrka. Jag har 
suttit i fullmäktige, i utbildningsnämnd och 
samhällsbyggnadsnämnd. 2012 satt jag som ledamot i det 
kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggens styrelse, när 
majoriteten av ledamöterna beslutade sig för att sälja ut 
över 1000 hyresrätter. Då var partiföreningen med och 
organiserade en namninsamling för att folkomrösta om 
utförsäljningen. Nätverket som vi var med och startade 
kallades ”Alby är inte till salu” och vi anordnade bl.a. 
kommunens största demonstrations genom tiderna och en 
konsert med stora artister mot utförsäljningen.   

I riksdagen har jag suttit sedan valet 2014. Jag sitter i 
Civilutskottet i riksdagen och är ansvarig för 
Vänsterpartiets bostadspolitik i riksdagsgruppen. Jag 
arbetar med att debattera, lägga förslag på och på olika 
sätt sprida vår bostadspolitik. Jag har också funnits med i 
den förhandlingsgrupp i riksdagen som sköter 
förhandlingarna med regeringen. Exempelvis den 
statsbudgeten som riksdagen fattade beslut om i 
september. 
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När blev du politisk intresserad? 
Jag fick ett feministiskt uppvaknande under högstadiet som 
fick mig att gå med i ungdomsförbundet. Då var jag 14 år 
gammal. Alla skönhetsideal gjorde livet surt för en tonåring 
på 90-talet och jag kunde se att orättvisorna bara blev fler 
och större genom livet. Sen tror jag att jag och min syster 
fått mycket rättvisepatos hemifrån.  

Vilka är de största utmaningar arbetarrörelsen står 
inför? 
Dom är många, men inga som vi inte har klarat av förut. De 
högerextrema krafterna börjar allt mer växa sig till att bli ett 
hot mot demokratin och vår frihet. Politiker blir hotade av 
att debattera med dom och journalister blir hotade av att 
skriva om dem. För att pressa tillbaka dem och förbättra 
folks livsvillkor vill jag se en arbetarrörelse som med större 
självförtroende presenterar egna projekt som kan möte upp 
behov som finns. Det kan röra sig om ett nytt modernt 
miljonprogram, stora kunskapslyft för breda gruppen, 
avgörande reformer för en mer jämlik skola eller andra 
investeringar som verkligen får effekt.  

Snart kommer också den utredning om vinster i välfärden 
som vi har pratat mycket om läggas fram. Det kommer bli 
en av de största politiska frågorna för arbetarrörelsen den 
närmsta tiden. Avkommersialiseringen av välfärden är helt 
grundläggande för att kunna ha en skola, vård och omsorg 
som på riktigt uppfyller medborgarnas behov och inte 
beskärs av lönsamhetskrav.   
Klyftorna behöver slutas och de rika betala sin skatteandel 
till välfärden. Där har vi en fajt med regeringen som kan bli 
hård.  

Har du en politisk hjärtefråga? 
Eftersom jag håller på så mycket med bostadsfrågor får jag 
nog säga det att det är den som betyder mest för mig. 
Hemmet berör så många och är så grundläggande för att 
du ska kunna göra så mycket annat i livet. Utan ett hem 
som du kan känna dig bekväm och trygg i har du svårt att 
leva ett bra liv.  

Vilka intressen har du utöver politiken? 
Jag hänger gärna med vänner, tittar på HBO-serier och 
lagar thaimat och gazpacho.  
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Vänsterpartiet, de stora drömmarna och 
avgiftsfria trygghetslarm 

En utav de saker som gör Vänsterpartiet unikt i Svensk 
politik är att vi inte reducerar människors längtan efter ett 
annat samhälle till realpolitiska omöjligheter. Människors 
drömmar är nämligen väl värda att ta på allvar även om 
deras genomförande kanske inte är omedelbar. Jag 
drömmer jag också, om ett samhälle som ryms inom 
ekologins gränser, där människor kan kombinera sitt 
arbetsliv och fritidsliv så att vi har tid för varandra och 
kultur, det är ett samhälle som tillåter var och en utav oss 
att bidra efter förmåga och där vi erbjuds stöd efter behov.  

Vid första anblick kan kanske vardagspolitiken och 
kommunalpolitiken verka drömlös. Ibland är det rent 
tekniska frågor som vi avhandlar, så som hur buskarna i en 
park ska placeras eller hur regnvattnet ska ledas undan. 
Men den som tror att kommunpolitiken skulle ha brist på 
ideologiska motsättningar tar fel. Vi drömmer i 
kommunfullmäktige också, om en förskola där personalen 
har tid för varje barn, om en äldreomsorg som med 
värdighet möter varje äldre och en bostadspolitik som 
gynnar de med lägst inkomst.  

Ibland, tyvärr allt för sällan eftersom vi sitter i opposition, 
möter också drömmen de faktiska möjligheterna att 
påverka. Vi bjöds i början av sommaren in till förhandlingar 
gällande kommunens budget med Liberalerna, 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vårt krav var rakt och 
tydligt, vi vill förbättra för de pensionärer som har absolut 
lägst inkomst genom att göra trygghetslarmen avgiftsfria för 
den gruppen, i gengäld ville framförallt Liberalerna att vi 
skulle rösta för den nya entrén till Tyresta naturreservat 
som kommer att ligga i Alby friluftsområde. Det var inget 
svårt val för oss, den nya entrén möjliggör för fler att ta del 
av vårt gemensamma naturreservat och de övriga partierna 
ställde sig bakom kravet på gratis trygghetslarm för de 
fattigaste pensionärerna.  

Det är inte varje beslut som i grunden förändrar samhället 
eller som på något radikalt sett skiftar makt balansen, men 
fråga någon utav de hundratals pensionärer som från och 
med 1 januari 2017 får gratis trygghetslarm om inte även 
de besluten kan vara viktiga.  
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Vänsterpartiet ska vara både dröm och konkret politik, 
visioner och verklighet, förhandling och konflikt. När vi kan 
ska vi försöka göra livet lättare att vandra för de med minst 
ekonomiska marginaler här och nu, men om något annat 
parti tror att vi kommer gå med på vad som helst så tar de 
fel.   

    Marcus Obligado  

    Gruppledare 

Äntligen gratis trygghetslarm i Tyresö 

Enligt Pensionsmyndigheten finns det idag 225 000 
pensionärer med en disponibel inkomst på 11 100 kronor 
eller mindre – alltså under gränsen för vad EU räknar som 
relativ fattigdom. Det är mer 100 000 fler än för tio år 
sedan, och 20 000 fler än 2013. Av dessa är omkring 70 
procent kvinnor. 

För fattigpensionärerna är den snäva ekonomin mycket 
svår att leva med och många tvingas att välja mellan 
basala saker som att ex köpa en tidning, medicin eller 
skaffa trygghetslarm. Detta är helt oacceptabelt tycker vi. 
Under lång tid har Vänsterpartiet i Tyresö därför drivit 
frågan om att vi här i kommunen ska ha gratis 
trygghetslarm för våra äldre. Nu kan vi äntligen glädja 
läsarna och invånarna med nyheten att Vänsterpartiet, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna röstat 
igenom förslaget.  

    Yvonne Sternberg Taubert 

    Styrelseledamot 
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Att minnas tillbaka och längta framåt 

Torsdagen den 22 september mindes Vänsterpartiet C.H 
Hermansson genom en öppen minnesstund i riksdagens 
andrakammarsal. Det var en fin och stillsam stund för att 
minnas en person som har betytt oerhört mycket för den 
moderna vänstern i Sverige.  

På plats var bland andra partiledare Jonas Sjöstedt, vice 
partiledare Ulla Anderson, Chiles ambassadör i Sverige 
Jose Goñi och ytterligare ungefär 200 partimedlemmar och 
de nära C.H.  

På minnesstunden uppmärksammades bland andra C.H 
Hermanssons stora arbete mot den fascistiska diktaturen i 
Chile på 1970-talet och familjen Hermansson mottog också 
ett diplom från den Chilenska presidenten Michelle 
Bachelet som tack för C.H;s ovärderliga arbete för det 
chilenska folkets frihet.  
 
C.H Hermanssons arv i partiet är mycket stort och nästan 
oöverblickbart. Det var under C.H;s partiledarskap som 
partiet utvecklades till ett vänstersocialistiskt parti som tog 
avstånd från Sovjetunionens grymheter och ofrihet. C.H 
Hermansson var också mycket aktiv även efter det att han 
hade avslutat sitt partiledarskap och skrev bland annat fler 
böcker rörande den svenska överklassen och deras makt.  

Att minnas tillbaka och reflektera över vårt partis historia är 
både viktigt och intressant. Det ger oss en möjlighet att 
minnas både sådant som har varit problematiskt och 
sådant som är väl värt att vara stolt över, till exempel att 
Vänsterpartiet var först med att föreslå ett förbud på 
barnaga och att samkönade par skulle få gifta sig (redan 
1973).  

Att minnas tillbaka ger också nödvändig eftertanke för att 
kunna blicka framåt. Idag står Vänsterpartiet starkare än 
vad det har gjort sedan 1940-talet både vad det gäller 
medlemsantal och aktivitet.  

Röda Rappet �6

     

   C.H Hermansson 
   1917-2016 



Utgåva 4 oktober 2016

Drömmen om ett annat samhälle, ett bättre samhälle, har 
drömts av så många före oss. Jag känner mig stolt att få 
tillhöra samma rörelse som C.H Hermansson tillhörde och 
få drömma om samma frihet, solidaritet och 
medmänsklighet som honom. Vi kan alla gemensamt hedra 
minnet av honom och alla de som kämpat och varit aktiva i 
vårt parti genom tydligt fastslå- vi backar inte, vi ger oss 
inte, samhället är människans verk och vi är fast beslutna 
att förändra det i en mer solidarisk riktning.   

   Marcus Obligado 
   Gruppledare
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Vill du skriva något till 
medlemsbladet? kontakta oss 
gärna! 

Vänsterpartiet i Tyresö 
vansterpartiet.tyreso.se  
tyreso@vansterpartiet.se 
0704889807 

Röda Rappets redaktion: 
Jairo Correa 
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