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Tyresöfestivalen
Vänsterpartiet i Tyresö deltog som de flesta andra
partier på Tyresöfestivalen den 5 oktober. Vi som var
där kan vittna om att det var en fantastiskt trevlig
stämning i vimlet. Några regndroppar fick vi på oss,
men på det stora hela var vi nöjda med vädret. Vi
valde att lansera vår kampanj om vården i Tyresö på
festivaldagen, med frågeställningen; Hur mår
sjukvården i Tyresö egentligen? Svaret är naturligtvis
givet, den mår inte alls så bra. Vi har en tid varit i
kontakt med många medborgare och själv erfarit hur
svårt det kan vara att boka en tid. På Bollmora- och
Trollbäckens vårdcentral är det till och med
listningsstopp vilket innebär att man kan få stå i kö
länge innan man får komma dit överhuvudtaget. En
del patienter har upplevt att besökstiden forserats ner
till 5 minuter och att de knappt fått tid att berätta om
sina besvär. Personalen arbetar under omänsklig
press, vilket gjort att många framförallt läkare blivit
utbrända, sjukskrivna och/eller slutat. Istället blir
vårdcentralerna tvungna att ta in dyra hyrläkare som
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Ur askan i elden
Jag ska dölja min kropp i
fladdrande tyg
mitt kön skall stympas och
huden skall bort
håret ska döljas, viljan skall fly
jag ska smyga längs väggar och
vara blyg.
Jag kvinna en trolös förbannad
mö
full av otukt och evig skuld,
får männen att känna en
skamfylld lust
jag måste förintas, jag måste
dö?
Rödglödgat järn på min rakade
hud
fräser in djupa sår.
Fingrar och händer på hela min
kropp
"Må de stena den syndiga
brud!".

29 september 2015

ersättare. En nota som vi skattebetalare får betala dyrt
för. Kort sagt, vi behöver en vårdcentral till i vår
växande kommun snarast för att kunna täcka de
behov som finns och på det sättet möjliggöra att
vårdpersonalen får en dräglig arbetsmiljö. De
borgerliga kommunerna som just nu styr Stockholms
Läns Landsting har dock överlämnat ansvaret åt
marknaden, vilken inte under deras styre någonsin
skapat en vårdcentral i Tyresö. Vi anser att det är
vårdbehovet hos medborgarna som ska styra, inte
marknaden. Vi mötte många människor under dagen
som tyckte att det var bra att vi lyfte den här frågan.
Kampanjen om sjukvården är långt ifrån avslutad. Vi
kommer att fortsätta driva frågan tills det blir en
förändring.

Yvonne Sternberg Taubert
Viceordförande

Men jag flyr till frihet i nutida väst
och slänger mitt gråsvarta dok.
Där snittar de brösten och fyller
dem opp
och fettsugning blir det härnäst.
Och jag ler i frihet med
botoxläpp.
Sitter med vaxade ben i kors och
jag dricker mitt kaffe precis som
jag vill,
men ångesten har mig i
djävulsgrepp.
Yvonne Sternberg Taubert
Viceordförande.
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Vänsterdagarna
Vänsterdagarna är en träff för vänsterpartister från
hela landet för att ta del av föreläsningar och
seminarier men framförallt för att skapa kontakter samt
utbyte av kunskap och erfarenheter
Den 12-13 september arrangerades årets upplaga av
vänsterdagarna i Malmö.

Av tidigare erfarenheter, visste vi att det brukar vara en
otroligt givande och rolig upplevelse. I år
representerades vänsterpartiet i Tyresö kommer av
åtta kamrater. Schemat var fullspäckad och väldigt
intressant. VI hoppas ha fått med oss nya verktyg att
använda oss i vår politiska arbete i Tyresö.
För mer information om vänsterdagarna, besök:
http://vansterdagarna.vansterpartiet.se

Röda Rappet
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Seluah Alsaati
Kort presentation av dig själv
Jag var ordförande för Vänsterpartiet Storstockholm
men är numera verksamhetsutvecklare för ABF i
Järva, så jag fortsätter ändå på samma spår. Jag har
nyligen flyttat till Skärholmen och mina två pojkar bor
här varannan vecka.
Seluah Alsaati
Varför är det viktigt att ta steget att bli aktiv medlem?
Att ha gått med i Vänsterpartiet är ett starkt och viktigt
ställningstagande. Men om man vill göra lite till för ett
rättvist samhälle får man gärna bli aktiv tillsammans
med oss. Ensam kan ingen förändra världen. Men
tillsammans med andra människor kan vi göra
skillnad. Bakom alla progressiva beslut som politiker
tar finns det tusentals människor som kämpat för
saken många år innan.
Tyresö är ju en djupt borgerlig kommun, ändå gick det
väldigt bra för vänsterpartiet i valet förra året om man
jämför med tidigare år, vi fick nästan 400 fler röster
och gjorde den 3:e största ökningen av alla partier.
Hur tror du att vänsterpartiet ska profilera sig för att
kunna nå ut till ännu fler människor i framtiden?
Men grattis, bra jobbat Vänsterpartiet Tyresö! Jag tror
att många tycker att det är viktigt med en välfärd som
fungerar. Att vara partiet som står upp för allas rätt till
en sjukvård att lita på tror jag viktigt. Sen handlar det
om att vara ute bland folk och snacka och synas även
mellan valen. En bra sak som vi börjat med är att
fråga folk vad de tycker är viktigt i sitt bostadsområde.
För att ge människor möjlighet att höja sina röster. Att
vara de som finns där på plats gården och lyssna till
vad grannar tycker tror jag kan skapa ett högre
förtroende för oss som parti.

Röda Rappet
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I egenskap av ordförande har du ju varit i Tyresö flera
gånger och talat och föreläst, finns det något speciellt
minne från de gångerna som du skulle vilja dela med
dig av?
Alltså jag tycker det är så underbart att besöka era
möten. Ni har så bra stämning och så kloka
diskussioner. Det verkar som att några av de skönaste
vänsterpartisterna bor i Tyresö =).
Avslutningsvis, VP är ju ett parti som ökar i antalet
medlemmar hela tiden både nationellt och i Tyresö,
vad fick dig att gå med i partiet en gång i tiden och
kommer du att fortsätta att arbeta politiskt även i
framtiden?
Det började nog med en känslan av att aldrig riktigt ha
fått känna mig som svensk. När jag var liten frågade
jag en "mat-tant" som det hette då ifall jag kunde få
mat utan griskött. Då svarade hon mig nedlåtande
"invandrarmaten ligger där". Jag förstod inte varför hon
var så sur och varför hon kallade mig för invandrare för
jag är ju född här. I Vänsterpartiet kämpar vi för ett
samhälle där alla får plats på lika villkor och det tycker
jag är sjukt viktigt. Har man en gång fått upp ögonen
för orättvisor och insett sprängkraften i organisering
tror jag det är svårt att bara lämna. Så, ja, jag kommer
vara politiskt aktiv även framöver.

Intervju av Marcus Obligado

Röda Rappet
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Många bäckar små….
Jag minns när jag för första gången stolt gick och
röstade. Det var för många år sedan, men redan då
var Vänsterpartiet ett självklart val för mig, liksom vid
alla kommande val därefter. Trots att jag alltid varit
väldigt politiskt och samhällsengagerad så upplevde
jag inte att jag hade tid med på allvar aktivera mig i
partiet. Men, det förra valet förändrade helt mina
prioriteringar, då jag insåg att ett fascistiskt parti (SD)
kanske snart skulle få makt och inflytande på vår
framtid. Om så skulle ske, så vill jag i framtiden kunna
se mina barn och barnbarn i ögonen och säga att jag
gjorde allt för att förhindra det. Mitt under valrörelsen
så kontaktade jag därför Vänsterpartiet i Tyresö via
mail och frågade dem om de på något sätt kunde få
användning för mig. Tänkte att om inte annat kanske
man kan slicka frimärken och kuvert i alla fall. Glad
och förvånad blev jag när jag några minuter senare
fick svaret att jag var välkommen ner till bokbordet
nästföljande dag. Där mötte jag fantastiska, roliga och
otroligt engagerade människor som inspirerade mig
och jag fick en tid senare förtroendet av er medlemmar
att sitta i styrelsen. Något som jag känner mig väldigt
hedrad och stolt över.
Decemberöverenskommelsen gör att vi sitter trygga i
några år till. Men, risken är stor att Sveriges borgerliga
partier i framtiden skapar allianser med SD, och att vi
snart har en regering med fascister.I valet mellan
fascism och socialism har borgarna alltid valt
fascismen, för den hotar inte den privata äganderätten.
Det är nu hög tid att göra allt vad vi kan för att
förhindra att Sverige går i samma fotspår som många
länder i Europa gjort. Men vi måste synas och höras
mer för att växa, och för att kunna göra det behöver vi
fler medlemmar som kan tänka sig att bli aktiva.
Aktivism behöver inte alls ta så mycket tid, eller ens
vara kontinuerlig. Vi behöver t ex medlemmar som kan
tänka sig något av följande ibland: dela flygblad i
området där de bor, köra ut flygblad till de områden där
Röda Rappet
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de som delar bor, vara med i Tyresö Centrum och prata
med medborgare och dela ut information, delta i olika
arbetsgrupper, ex vår feministiska eller antirasistiska,
komma på kampanjer och på så sätt verka för att vi syns
och hörs mer här i Tyresö.
Du kan göra skillnad! Glöm inte det!

Yvonne Sternberg Taubert
Viceordförande

Röda Rappet

7

Utgåva 2

29 september 2015

Svar på tal
Ni läsare fick kanske också Sverigedemokraternas
broschyr i brevlådan för någon vecka sedan? De ondgjorde
sig över de få flyktingplatserna Tyresö kommun har upplåtit
och radade upp en lista på var de var belägna i kommunen.
På deras hemsida står det också att läsa följande;
” Under kommunstyrelsemötet d. 24/3 kom det fram att
Tyresö kommun jagar bostäder åt 250 flyktingar de
närmaste åren. Kommunen är beredd att köpa villor,
bostadsrätter eller hyra lägenheter. Allt vad som krävs för
att inhysa dessa individer. Detta samtidigt äldreomsorgen
brottas med stora ekonomiska problem, t.ex. Björkbacken
som går minus 7 miljoner. Istället för att satsa pengar på
detta eller barnomsorg/skola ska kommunen köpa bostäder
åt flyktingfamiljer. Bostadskön till Tyresö Bostäder räknas i
tiotusentals personer. Våra ungdomar har ingen möjlighet
att få tag i bostäder i kommunen trots att deras föräldrar
och generationer tidigare hjälpt till att bygga upp välfärden.
Istället satsar kommunen enorma belopp på ”att öppna
våra hjärtan”.”
Vi anser att detta inte får stå oemotsagt så vi beslöt oss för
att snabbt ge svar på tal, genom att dela ut flygblad och
informera medborgarna om hur förljugen deras retorik är.
Kanske du fått vårt blad i brevlådan? Om inte så lyder det
så här;
”Visste du att”? Sverigedemokraterna i Tyresö har röstat
såhär:
•Nej till fler hyresrätter med låga hyror i Tyresö
•Nej till utförsäljningsstopp av allmännyttan i Tyresö
•Ja till fler privatiseringar av vår gemensamt ägda välfärd.
•Nej till fler lärare och barnskötare i förskola och skola.
•Nej till gratis trygghetslarm för äldre.
•Nej till 23 nya tjänster inom äldreomsorgen i Tyresö.

Röda Rappet
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I Tyresö bor det över 45 000 människor. Vi kommer nu
att välkomna ytterligare ungefär 100 människor som flytt
sina hem undan krig och förföljelse. Sverigedemokraterna
försöker nu prata om det istället för hur de och alliansen
förstör vår välfärd. Vi går inte på det.”
Vi var bara 5-6 personer som delade så vi sprang som
tättingar i kommunen. Två personer kontaktade oss och var
så nöjda med broschyren att de erbjöd sig att hjälpa till att
dela, vilket de naturligtvis med glädje fick. Vi efterlyser nu
fler medlemmar som har tid och lust att hjälpa till att dela ut
material i sitt närområde ibland. Det tar inte många minuter
att utföra men den hjälpen gör en mycket stor skillnad. Ju
mer vi syns och hörs, desto mer framgångsrika blir vi.
Intresserad eller har frågor? Kontakta oss gärna.

Yvonne Sternberg Taubert
Viceordförande

Politisk sekreterare:
Jairo Correa
tyreso@vansterpartiet.se
tel: 08-57829807,
0704889807
Gruppledare :
Marcus Obligado
marcus.obligado@vansterpa
rtiet.se

Röda Rappet
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Kurser för våra nya
medlemmar
Helgkurs för nya medlemmar
Kurs för nya medlemmar är en introduktionskurs som
sträcker sig över en helg, för nya vänsterpartister i
Storstockholm. Kursen ger en grundläggande inblick i
Vänsterpartiets politik och organisation och är ett utmärkt
tillfälle för dig som nyss gått med i partiet att lära känna
andra och lära dig mer om partiets politik. Kursen
innehåller fem olika föreläsningspass där det finns gott om
utrymme för frågor och funderingar.
Pass 1 handlar om Vänsterpartiets organisation i alla dess
delar, från partiförening till partiledning.
Pass 2 behandlar Vänsterpartiets ideologiska grund.
Pass 3 handlar om internfeminism.
Pass 4 handlar om vilka vägar det finns för att bli en aktiv
vänsterpartist.
Pass 5 Här vi bjuder in en känd vänsterpartist som pratar
om sitt eget politiska liv.

OBS! Platserna på kurserna är
eftertraktade så anmäl dig nu.
Platserna är begränsade till ca
35-40 per kurs.
Maila namn och telefonnummer
och skriv datumet för den kurs
du vill gå.

Röda Rappet

Kursen hålls över två dagar (lördag kl 9:30-15:00 och
söndag kl. 10:00-16:30) på Kafé Marx, Kungsgatan 84 i
centrala Stockholm. Vi bjuder på lunch. Om du har frågor,
vill veta mer om oss eller vill anmäla dig till ett kurstillfälle
är du välkommen att kontakta distriktsexpeditionen på
telefon 08-654 13 10 eller via epost storstockholm@vansterpartiet.se.
Aktuella kursdatum för 2015 är:
•19-20 oktober
•21-22 november
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Kvällsträff för nya medlemmar
Om du inte har tid eller möjlighet att vara med på en
helgkurs för nya medlemmar så har vi även kvällsträffar för
dig som är nyfiken på Vänsterpartiets politik, organisation
och på vilka sätt du kan bli aktiv i Vänsterpartiet. Ingen
föranmälan krävs och vi bjuder på fika. Träffarna hålls på
Kafé Marx, mellan 18.00–20.00 följande datum:
•15 oktober
•8 december
Om du har frågor eller vill veta mer om oss är du
välkommen att kontakta distriktsexpeditionen.

Vänsterpartiet storstockholm
Tel: 08-6541310

storstockholm@vansterpartiet.se

Röda Rappet
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Loppis den 5 oktober
Som alla vet så är det just nu brinnande krig på många
platser i mellanöstern. Vänsterpartiet i Tyresö har därför
beslutat att samla in saker och sälja på Loppmarknaden på
Sikvägen 1-23 nu på lördag den 5 oktober. Pengarna vi
lyckas tjäna ska sedan överlämnas till Röda korset som
arbetar i och runt de krigsdrabbade områdena. Har du lite
grejer hemma som du kan avvara och har tid och lust och
komma ner till oss så är du hjärtligt välkommen. Vi kommer
att finnas på plats kl. 10.00 till ca 14.30.

Redaktionsgrupp:
Marcus Obligado
Yvonne Sternberg Taubert
Ulla Gribbe
Jairo Correa

Kontakt:
tyreso@vansterpartiet.se
tyreso.vansterpartiet.se
tel: 0704889807
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