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det här är vänsterpartiet 
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digital och innehåller därför 
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syns några knappar, dessa 
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NEJLIKAN

om nejlikan
Nejlikan är Vänsterpartiet Umeås medlemstidning. Vår ambition 
är att den ska utkomma varannan månad.

deadline 
Vill du bidra med något till kommande nummer behöver vi 
materialet senast 15 januari. Skicka gärna med en bild (helst 
av hög kvalité) som passar till det du skickar in. Tänk på 
upphovsrätten! 

Skicka till:   daniel.nystrom@vansterpartiet.se

medverkar i numret
Elsa Andersson Hedqvist, Andreas Back, Johan Berggren, 
Anders Emanuelsson, Elisabet Forssell, Arijan Kan, Zebastian 
Lindell, Maria Myrstener, Gudrun Nordborg, Daniel Nyström, 
Mattias Sehlstedt, Caroline Täljeblad

ansvarig utgivare redaktör
Gudrun Nordborg  Daniel Nyström

grafisk form  redaktion  
Daniel Nyström  Daniel Nyström 
   Fler välkomnas!
   

vänsterpartiet umeå
Nydalavägen 2C
903 38 Umeå

090 – 13 66 12
umea@vansterpartiet.se
umea.vansterpartiet.se

Det är dags för en

MEDLEMS-
TIDNING!

EDAKTIONELLT. De senaste 
åren har Vänsterpartiet Umeå 
vuxit något otroligt. Under 

2014 blev vi nästan 50 procent fler, 
och vi syns allt mer i det offentli-
ga rummet. Det är en strålande 
utveckling!

De senaste åren har vi många 
gånger satt dagordningen för  

det politiska samtalet och kommunens utveckling. Vi tar debat-
ter och driver frågor på gator och torg såväl som i kommunfull-
mäktige och olika nämnder. Vi syns i debatten.

Det är lätt att tro att partimedlemskap och partiarbete är 
uteslutande parlementarism. men så är det alltså inte. Det är 
många medlemmar som är aktiva i annat inom Vänsterpartiet, 
och som kanske inte kommer i kontakt med parlamenten. Dessa 
aktiviter sker bland annat ute i Umeås stadsdelar. Vi har också 
arbetsgrupper inom skilda områden som engagerar olika delar 
av partiet. Det är sällan vi alla träffar varandra och det är inte 
alltid vi märker av det viktiga arbete som görs ute i partiet av 
medlemmar aktiva i annat än det som intresserar oss individu-
ellt. Vi behöver överbrygga detta avstånd och skapa en plattform 
för samtal. 

Här kommer Nejlikan in.

Målsättningen med Nejlikan är att visa på bredden i Vänster-
partiet Umeås verksamhet och mångfalden av medlemmar. Men 
den är även till för att medlemmarna att kunna ta del av sty-
relsens arbete och kommentera partiets verksamhet och politik. 
Hur tidningen utvecklas är upp oss medlemmar.

Har du något du vill dela med dig av till partiets medlem-
mar? Har du läst någon intressant bok du vill tipsa om? Har du 
sett någon intressant film? Roliga citat? Du kanske följer intres-
santa bloggar och twitter? Kanske du har förslag på politik? Eller 
varför inte allmänt en vilja att diskutera politik och ideologi? 

Skicka in det du har. Nejlikan blir vad vi gör den till. Så hjälp 
till att fylla den med intressant innehåll!

Daniel Nyström
Redaktör

Vill 

du vara med 

och skapa Nejlikan? 

Du behövs!

INNEHÅLL
2 Redaktionellt
4 Ledare
5 Meddelanden från styrelsen (MFS)
6 Rapporter
7 Kvinnonätverket har haft konferens i Umeå
10 “Vänsterpartiet ska vara i  opposition mot 
 orättvisor – inte valigt folk”
11 “En mörk tid behöver en gnista av hopp”
12 Vänsterpartiet i kommunpolitiken
13 Motioner i urval
14 Debattartiklar i urval
16 Våra arbetsgrupper

NEJLIKAN ÄR VÄNSTERPARTIET UMEÅS MEDLEMSTIDNING. 
Vill du bidra till innehållet? Skriv till  daniel.nystrom@vansterpartiet.se

mailto:daniel.nystrom%40vansterpartiet.se?subject=Nejlikan
mailto:daniel.nystrom%40vansterpartiet.se?subject=Nejlikan
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Det handlar om  
SOLIDARITET OCH 
ORGANISERING  
– välkommen till Vänsterpartiet!

Det är svårt att inte känna förtvivlan i dessa dagar. 
Tunga rapporter om terrordåd, krig, flyktingström-
mar, miljöförstörelse, kvinnoförtryck, fattigdom … Vi 
har anledning att ställa det kapitalistiska systemet till 
svars för detta, ja för det mesta som skapar förödelse, 
klyftor och förtryck. Ett system som gör några ofatt-
bart rika och mäktiga på många andras bekostnad. Ett 

system som samverkar med andra maktordningar 
som sorterar hon, hen eller han, vit eller färgad, 
svensk eller ny i landet, flykting eller ”bara” utsatt 
EU-medborgare. Ett system där grupper utnyttjas 
och spelas ut mot varandra så 

att vi, det stora flertalet, 
inte ska se vår gemen-

samma motståndare 
och vad som står i 

vägen för ett i äkta mening rikt liv. 
Ett system där individer utnyttjas 

och spelas ut mot varandra för att 
de inte ska se sina gemensamma 

intressen – och vara passiva.
Det är svårt att inte känna 

ilska och vrede. Om käns-
lorna får utlopp lättar trycket 
något. När de kanaliseras i 
politisk handling likaså. När 
känslorna driver flera av oss 
till att agera tillsammans 
kan vi uppleva befriande 
gemenskap – och bidra till 
nödvändig förändring.

Den farligaste och mest 
förlamande känslan är rädsla. 
Det vet och utnyttjar många i 

maktposition, oavsett om det handlar om makt nationer 
emellan, i samhället, som arbetsgivare eller i en parre-
lation. Och nyfascisterna vet att använda rädslans kraft. 
Och terroristerna vet. Det är just därför de gör vad de 
kan för att skapa rädsla eller till och med skräck. Vad ska 
vi svara? Nina Björk har funderat så här: Att vi inte är 
rädda? Eller nej: vi ska svara att vi är rädda, men vi ska 
inte låta rädslan besegra vårt hopp. Jag håller med, men 
hur ser hoppet ut?

För mig ger Vänsterpartiet hopp. Ett parti som dri-
ver politik för dem som behöver politiken mest. Ett 

parti som dri-
ver på för att 
bygga välfärd 
igen efter år 
av borgerliga 

härjningar. Ett parti som prioriterar utifrån både klass 
och kön. Ett parti som konsekvent agerar mot främlings-
fientlighet och rasism, ja mot alla former av förtryck. Ett 
parti som arbetar mot miljöförstöring och klimathot.

Vänsterpartiet växer. Fler välkomnas –och behövs! 
Varje insats, stor eller liten, är en del i att bygga gemen-
skap och solidaritet för att rädda vår framtid, barnens 
framtid. Den politiska (v)åren i Umeå börjar redan den 1 
december, då ska vi diskutera socialistisk strategi – med 
feminism och ekologi – som förberedelse inför kongres-
sen i maj. Kom för att bidra med dina visioner, eller kom 
för att stödja andras. Vi behöver varann: Dela din rädsla 
med andra. Gör politik och värme av den. Elda under 
din vrede och vänd den till kampglädje: 

Välkommen kamrat!

Gudrun Nordborg
Ordförande

LEDARE
ORDFÖRANDEN HAR ORDET. 
Vill du kommentera ledaren? Skriv till  daniel.nystrom@vansterpartiet.se

Dela din rädsla med andra. Gör 
politik och värme av den. Elda under 

din vrede och vänd den till kampglädje.

mailto:daniel.nystrom%40vansterpartiet.se?subject=Nejlikan
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MFS
Meddelande från styrelsen 

Sammandrag från styrelsens möten

Här följer ett kortfattat sam-
mandrag av saker som styrel-
sen behandlat under året. Jag 
har försökt ta med det vikti-
gaste, men misstag eller glöm-
ska kan givetvis ha gjort att 
jag glömt något. Översiktligt 
skulle man kunna säga att sty-
relsen ägnat sig åt tre teman: 
utåtriktade aktiviteter, föreläs-
ningar, samt smått och gott. 

Vi har ordnat ett många 
uppskattade besök under 
året. Förutom ett antal tillfäl-
len med Jonas Sjöstedt, har 
vi kunnat fixa öppna möten 
med Rosanna Dinamarca, Ali 
Esbati, Agneta Norberg, Joa-
kim Medin och Malin Björk. I 
några av dessa fall har mötena 
även kombinerats med arbets-
platsbesök och skolbesök. 

Tyngdpunkten under året 
har legat på utåtriktade aktivi-
teter och medlemsaktiviteter. 
De mest självklara tillfällena 
när vi deltagit var givetvis 8 
mars, 1:a maj och Umeå Pride. 
Men partiföreningen har även 
bistått och medverkat i Socia-
listiskt forum med bland annat 
föredrag av Arne Müller. 

I augusti såg styrelsen till 
att partiföreningen fanns på 
plats för Jonas Sjöstedts årliga 
sommartal. Vi deltog även 
tillsammans med Vänsterns 
Studentförbund (VSF) under 
Välkomstmässan på universi-
tetet vid terminsstarten i sep-
tember.  

En knäckfråga under året 

har varit att få till barnpass-
ning vid våra möten, för att 
föräldrar ska kunna delta vid 
mötena i så hög grad som 
möjligt. Vi har prövat oss 
fram med några olika varian-
ter, och tror nu att det ska vara 
löst. Till detta kan även läggas 
en fin förbättring av lokalen i 
form av ramp och dörröpp-
nare, som ska installeras och 
göra det enklare för rullstols-
burna att kunna ta sig in i par-
tilokalen. Styrelsen har även 
beslutat köpa in förbättrad 
skyltning för att göra partilo-
kalen mer synlig för förbipas-
serande. 

Avslutningsvis kan sägas 
att en stor del av det löpande 
arbetet i partiföreningen ska 
ske i olika grupper med sär-
skilda intresseområden, såsom 
Skolpolitiska gruppen, Fackliga 
nätverket, HBTQ-gruppen och 
Ålidhemsgruppen. Styrelsen 
har diskuterat hur vi bäst ska  
stödja dessa grupper med 
exempelvis kontaktperson 
och budget. 

Detta var alltså bara en 
enkel sammanfattning av det 
gångna året, som helt klart har 
varit tillräckligt händelserikt 
för att fylla mötesdagordning-
arna… Jag hoppas ha fått med 
det allra viktigaste, men miss-
tag eller glömska kan ha gjort 
att jag missat något. 

Andreas Back
Sekreterare

Vi är styrelsen

ordinarie:  ansvar:
Gudrun Nordborg  ordförande
Anna Palmgren Vahlroos kassör 
Andreas Back  sekreterare
Emilie Kinberg  studier och kampanjer
Therese Eliasson  studier och kampanjer
Abdi Hanad  medlemmar och kampanjer
Ahmed Hersi  medlemmar och kampanjer

ersättare:
Bianca Byring  information
Bernth Olofsson  material och partilokal

Har du några frågor? 
kontakta oss

partiföreningnen
mail:  umea@vansterpartiet.se
telefon: 070 – 611 75 35

ordföranden
mail:  gnordborg@gmail.com
telefon: 070 – 340 91 05

från vänster: Anna Palmgren Vahlroos, Ahmed Hersi, Abdi Hanad, 
Emilie Kinberg, Bianca Byring, Gudrun Nordborg, Therese Eliasson, 
Bernth Olofsson, Andreas Back

klicka här,
bli medlem

mailto:umea%40vansterpartiet.se?subject=
mailto:gnordborg%40gmail.com?subject=
https://twitter.com/V_Umea
https://www.facebook.com/VansterpartietUmea
http://umea.vansterpartiet.se/
https://www.vansterpartiet.se/bli-medlem
https://www.vansterpartiet.se/bli-medlem
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kulturpolitiska gruppen

KULTUR ÄR ETT ORD MED 
POSITIV VÄRDELADDNING
Kultur är ett ord med positiv värdeladd-
ning. Sajten synonymer.se förklarar kultur 
som bildning. Universitetsstaden Umeås 
varumärke förbättrades givetvis av Kul-
turhuvudstad 2014. I enlighet med detta 
lägger Umeå kommun till ett femte kul-
turpolitiskt mål:

”Befästa och utveckla Umeås ställning 
som betydande kulturstad genom att till-
varata medborgarnas engagemang samt 
effekterna av ett väl genomfört europeiskt 
kulturhuvudstadsår.” 

Det är väl ok. Vänsterpartiet vill också 
att Umeå ska vara en betydande kultur-
stad och  vi vill absolut tillvara ta med-
borgarnas engagemang. Inte heller har vi 
något att invända mot de övriga målen.

”Mångfacetterat kulturutbud”, ”folk-
bildning”, ”delaktighet och medskapande”, 
”erbjuda alla barn och unga i skola, stad- 
och kommundelar skapande och upplevel-
sebaserade kulturaktiviteter…” 

Vi är överens i Kulturnämnden – från 
höger till vänster – om dessa mål. Så vad 
är problemet? Jo, det ligger en hel världs-
åskådning mellan tolkningarna av dessa 
mål. Som det uttrycks i Vänsterpartiets 
kulturprogram – Kulturkompassen:

”I synen på kulturen står ideologierna 
mot varandra. I den nyliberala ideologin 
är kulturen en vara som vi kan ha eller 
mista, en vara som man vill ska lyda under 
marknadens villkor. För vänstern handlar 
det om samhällsanalys, befrielse och upp-

ror, allt uttryckt i konstnärliga former som 
får oss att skratta, gråta och tänka efter.”

Vi behöver förbättra vår samhällsana-
lys. Från det allmänna om ”människorna 
i bestämda, nödvändiga, av deras vilja 
oberoende förhållanden – produktionsför-
hållanden” (Karl Marx), till det konkreta 
i kommunens mål. Exempelvis: ”Befästa 
och utveckla Umeås ställning som kultur-
stad”. Hur tolkar vi ordet ställning? 

När kulturen stod som tema på ett 
medlemsmöte var vi överens om att det vi 
kallar kultur hänger ihop med allt vi gör 
politiskt. Vi ser exempelvis hur formule-
ringen ”Umeås ställning som kulturstad” 
hänger ihop med hur kommunledningen 
ser Umeå som ett varumärke. Därför 
föreslog vi en bisats till ovanstående kul-
turmål: ”i synnerhet till gagn för kommu-
nens invånare men också ur ett nationellt 
och internationellt perspektiv”. 

”Tillvarata medborgarnas engagemang 
samt effekterna av ett väl genomfört kultur-
huvudstadsår.” Där vill vi synliggöra med-
borgarna bakom Umeå Kulturhus och 
deras engagemang. Följaktligen reserve-
rade sig vår representant, Ulrika Edman, 
när Umeå C Utveckling AB beslutade sig 
för en försäljning av föreningens ställe i 
lokstallarna. Frågan avgörs formellt av 
kommunfullmäktige den 21 december. 

Det ligger starka ekonomiska krafter 
bakom en försäljning. Som Ulrika säger. 
”handlar det om en utpressningssituation 

där affärsman-
nen Leif Danielsson är lovad en paket-
lösning, att få köpa lokstallarna om han 
köper Hörnefors företagscentrum” (VF 16 
november 2015). 

Vårt yrkande kommer med största 
sannolikhet att röstas ned den 21 decem-
ber. Våra yrkanden och reservationer 
förändrar ingenting i grunden, utan en 
rörelse. Vad är då en rörelse, förutom en 
sliten kliché? Den vill och förmår mer när 
ifrågasättandet ”vad har jag för intresse av 
lokstallarna och graffitiväggen” vänds till 
en insikt om att de är en del i en kultur 
som också gagnar mina intressen.  Lok-
stallarna exemplifieras ovan. Graffitiväg-
gen hade knappast kommit till om inte 
klottret är så stort bekymmer för den eko-
nomisk-politiska makten. 

Vi har länge pratat om vikten att skapa 
sociala rörelser. Trots årstiden är dags att 
sätta den båten i sjön. Vår vardag är full av 
exempel som väver samman sociala, kul-
turella och ekonomiska intressen. Du har 
säkert egna exempel. 

Den 8 december 19,00 har vi ett nytt 
kulturmöte i Vänsterpartiets lokal, på 
Nydalavägen 2 C. 

Välkommen!

Caroline Täljeblad
Elsa Andersson Hedqvist 

Anders Emanuelsson

ålidhemsgruppen
”Inspirerade gav vi oss ut på Ersboda”
Ålidhemsgrup-
pen är en stads-
delsgrupp som 
o r g a n i s e r a r 
kamrater som 
bor på eller runt 

Ålidhem. Vi kan till och med ha varit den 
första stadsdelsgruppen? 

När jag ville bli aktiv i partiet för 
två och ett halvt år sedan så skedde det 
genom en aktivitetsgrupp som startade 
efter en studiecirkel med Peter Möller och 
Erik Ferry. Inspirerade av Aron Etzlers 
bok Trondheimsmodellen gav vi oss ut på 

Ersboda och plingade på hos folk för att få 
reda på vad de tyckte om sin stadsdel och 
sitt kvarter. Den här aktivitetsgruppen 
utgjorde ett mindre sammanhang med 
högt i tag och det var nära till besluten, 
vilket fick mig engagerad. 

Därefter blev jag indragen i Ålid-
hemsgruppen och min vision är att Ålid-
hemsgruppen ska fungera precis så, som 
en enkel och peppig väg in i partiet. 

Vi organiserar allt från utdelningar till 
Ålidhems brevlådor, skrivar-workshops, 
affischering, bokbord på stadsdelscentru-
met till större kampanjer så som bostads-

kampanjen som genomfördes under 2014. 
Aktiviteter som alla kan vara med på obe-
roende av tidigare erfarenhet i partiet. Vi 
försöker vara synliga på vår stadsdel och 
göra det enkelt för människor att träffa 
oss. Vilket annars inte alltid är helt enkelt! 

Detta är ett sätt att organisera politiskt 
arbete och ett sätt att kanalisera sitt enga-
gemang som jag tror mycket på. Hoppas 
vi ses på luciabordet på Ålidhems Cen-
trum den 10-11 decemeber!

Maria Myrstener

nästa aktivitet
10-11 december
luciabord på 
ålidhem  
centrum

nästa möte
8 decembe 2015,
klockan 19.00,
partilokalen.

https://www.facebook.com/alidhemsgruppen
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Under två dagar i november träffades 
kvinnliga politiker från hela Norrland 
för att prata om gemensamma styr-
kor och utmaningar. Caroline Täljeblad 
rapporterar från träffen.

Konferensen inleddes av Umeå par-
tiförenings ordförande Gudrun Nordborg 
och Anna Hövenmark, ledamot i parti-
styrelsen. De delade med sig av sina upp-
levelser när det gäller att vara kvinna och 
ledare i en politisk organisation. Många i 
rummet delade erfarenheter präglade av 
härskartekniker i alla dess former; osyn-
liggörande, förlöjligande, dubbelbestraff-
ning och påförande av skuld och skam. 
Det kunde handla om alltifrån tillfällen 
då ens förslag inte fått stöd förrän en 
man lagt samma förslag till erfarenheter 
av näthat. Alla var överens om att trygga 
rum behövs, som till exempel separatis-
tiska möten. Det är också viktigt att ha 
andra kvinnor som är i samma sits att 
vända sig till för att få råd och stöd. 

Åsa Mattsson, pressansvarig hos Vän-
sterpartiet, talade om medieträning. Det 
är viktigt att vi når ut med att Vänsterpar-
tiet är det främsta feministiska partiet och 
att vi analyserar alla politiska frågor med 
ett feministiskt perspektiv. 

Här bredvid kan du läsa det utlåtande 
kvinnokonferensen antog om det man-
liga våldets logik, med bakgrund av de 

rådande situationen i vår 
omvärld som präglas av krig 
och terror. 

Kvinnor är goda retoriker
Helgen avslutades med ett 
retorikpass där alla fick möjligheten att 
öva på att tala inför grupp. Gruppen fick 
många matnyttiga tips om hur man kan 
lägga upp ett tal eller inlägg men också 
praktiska tips att ha med sig i talarstolen. 

Kvinnor behöver inte träna i retorik 
mer än män, vi är ofta goda retoriker. 
Men, vi kan behöva stöd och pepp då 
talarstatistiken är tydlig; män talar oftare 
och längre än kvinnor. Män upprepar 
ofta vad andra män har sagt och talar för 
talandets skull, inte för att man har mer 
att tillägga i diskussionen. 

Att kvinnor ska delta i diskussioner 
i samma utsträckning är oerhört viktigt 
och det kan betyda att män behöver kliva 
tillbaka ett steg. 

Prioritera internfeminismen
Det är viktigt att vi fortsätter att prioritera 
arbetet med det internfeministiska arbe-
tet för att stärka och lyfta våra kvinnliga 
kamrater och göra alla medvetna om de 
ojämlika strukturer som råder. 

Vi talade också om vikten av att femi-
nismen inte ska vara en fråga som ska 

bäras av kvinnor; det är en fråga som 
alla vänsterpartister bör stå upp för och 
arbeta aktivt med. 

De diskussioner som fördes under 
Kvinnonätverkets konferens visade att 
kvinnliga politiker delar många erfaren-
heter och att könsmaktsordningen är 
tydlig, både i Vänsterpartiet och i andra 
forum. 

Caroline Täljeblad

VÄNSTERPARTIETS 
KVINNONÄTVERK HAR  
HAFT KONFERENS I UMEÅ

Uttalande 
från Vänsterpartiets kvinnonätverks konferens i Umeå 14-15 november 2015: 

– Med tanke på veckans fruktansvärda terrorhandlingar i Paris och Beirut, men också ett svenskt närmande till Nato med alltfler Natoövningar på svensk mark, 
och alltfler röster som höjs för ett svenskt Natomedlemskap, anser vi, deltagare på Vänsterpartiets kvinnonätverks konferens i Umeå 14-15 november, att Vänsterpartiet tydligare måste positionera sig som en röst för fred och nedrustning, och problematisera destruktiv maskulinitet. 

– Det är hög tid att återuppta det nödvändiga arbetet för fred som kvinnorörelsen inom vänstern bedrivit framgångsrikt under lång tid. Vi måste bryta det manliga våldets logik och föreslår att Vänsterpartiet tar initiativ till att föreslå en mer än någonsin nödvändig Fn-konferens om mansrollen.

Vänsterpartiets kvinnonätverk

bakre raden: Anastasia Swärd (politisk sekreterare), Christina Snell-Lumio (BD), 
Monica Nilsson (AC), Christin Hedin (Z), Ulrika Edman (AC), Åsa Mattsson (press- 
ansvarig), Pernilla Fagerlönn (BD), Jeanette Velander (AC), Gudrun Nordborg (AC). 
främre raden: Torun Boucher (styrelseledamot), Carolina Gustafsson (BD),  
Croline Täljeblad (AC), LiseLotte Olsson (AC), Ingrid Nilsson (Y), 

vill du
veta mer?
kontakta:  

anastasia 
swärd

FÖR MER INFORMATION, 
KONTAKTA:
anastasia swärd (pol. sek.)

 anastasia.sward@riksdagen.se
susanne yttergren (ds, ac)

 susanne.yttergren@gmail.com
jeanette velander (ds, ac)

 jeanettevelander_237@hotmail.com

internfeministisk 
handbok

mailto:anastasia.sward%40riksdagen.se?subject=Kvinnon%C3%A4tverket
mailto:anastasia.sward%40riksdagen.se?subject=Kvinnon%C3%A4tverket
mailto:anastasia.sward%40riksdagen.se?subject=Kvinnon%C3%A4tverket
mailto:susanne.yttergren%40gmail.com?subject=Kvinnon%C3%A4tverket
mailto:jeanettevelander_237%40hotmail.com?subject=Kvinnon%C3%A4tverket
http://www.vansterpartiet.se/assets/Internfeministisk-handbok-f%C3%B6r-tryck.pdf
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“Sverige var ett ljus 
i mörkert för många 
som tvingats fly, nu 
släcks det ljuset. 
Människor på flykt 
kommer drabbas 
hårt.”

– Jonas Sjöstedt (v)
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Satirisk bearbetning av ZEBASTIAN LINDELL,

baserad på filmaffischen för DISTRICT 9 från 2009.
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ÅSIKTER
Vänsterpartiet ska vara  
I OPPOSITION MOT 
ORÄTTVISOR  
– inte mot vanligt folk

Alla som vill förändra samhället mår bra av att ha 
mycket makt och pengar. I Vänsterpartiet har vi inte 
det. Men vår potential ligger i att våga använda oss av 
ett annat sätt att förändra samhället på: att vara riktigt 
många som kämpar för samma sak. Genom att organi-
sera människor för politisk förändring kan vi också till-
sammans förändra samhället. 

Ett växande problem för nästan alla partier, även 
Vänsterpartiet, har kommit att bli den allt mer akuta 
bristen av aktiva medlemmar med arbetarbakgrund. 
Även bland våra egna väljare, medlemmar och förtro-
endevalda dominerar allt oftare snarare olika gruppe-
ringar av det man lite elakt kan kalla för den “kreativa 
klassen”: Människor som inte nödvändigtvis har något 

större ekonomiskt 
kapital, men ett 
desto bredare 
kulturellt kapital. 
Den problembil-
den har börjat 
uppmärksammas 
och i år bildade 
Vänsterpartiet en 
arbetsgrupp som 

ska ta fram konkreta förslag på hur vi ska få fler med-
lemmar och väljare ur arbetarklassen. 

Sedan tidigare har det också antagits ett antal skriv-
ningar om hur det är viktigt för oss i Vänsterpartiet att 
bli fler medlemmar och förtroendevalda från LOs avtal-
sområden. Det är bra. 

Utan folkligt stöd kan man inte heller förbättra livet för 
vanligt folk. Därför måste vi ibland påminna oss själva 
om att ett parti och en rörelse som vill vara sina ideal 
trogen kan aldrig tillåta sig bli idealistisk. När vänstern 
är som allra sämst har den gett upp att förändra samhäl-

lets materiella förutsättningar – och istället nöjt sig med 
att fokusera på att ändra på vanliga människor. 

Men en vänster som skriver folk på näsan, moralise-
rar och inte lyssnar på vanliga människor kan aldrig för-
ändra något alls. Den slösar bara sin tid och distanserar 
sig från alla de vanliga människor som faktiskt behövs 
för att förändra samhället. Det är ju därför vi avfär-
dar de politiska idéer som säger att konsumentmakt, 
välgörenhet, köttfria måndagar eller snusförbud i 
landstinget leder framåt. Vänstern jobb är att stå 
i opposition mot maktelit och orättvisor, inte mot 
majoriteten. 

Vi gör inte vår poäng genom att dela upp det 
politiska subjektet – folkflertalet – i massor av 
underkategorier som alla ställs mot varandra och 
igen kan känna igen sig i. Nej, en stringent 
vänster ska i praktiken erbjuda exakt 
samma politik till invandrare i margi-
naliserade förorter som till stjärnfa-
miljen som till sverigedemokratiska 
väljare. Och alla vanliga människor 
däremellan. 

Vi ska inte tala om för vanligt 
folk vad som är bäst för dem, vän-
stern ska vara vanligt folk. Inte för 
att det egentligen är något självän-
damål i sig, utan för att det är bara 
så vi förändrar samhället tillsam-
mans. 

Arijan Kan
Fackligt aktiv och lokalpolitiker  

för Vänsterpartiet Umeå

VILL DU SÄGA DIN MENING OM ÅISKTEN ELLER VILL DU FRAMFÖRA EN EGEN? 
Skicka ditt inlägg till  daniel.nystrom@vansterpartiet.se

Det är ju därför vi 
avfärdar de politiska 

idéer som säger att kon-
sumentmakt, välgörenhet, 
köttfria måndagar eller 
snusförbud i landstinget 
leder framåt.

mailto:daniel.nystrom%40vansterpartiet.se?subject=Nejlikan
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Vi är nu inne i en mörk och kall 
årstid, i både politik och kalen-
der. Det är svårt att känna hopp 

om framtiden, det förflutna verkar fyllt 
av förlorade möjligheter och samtiden 
är i kaos. I denna tid är det lätt att goda 
människor vänder sig mot varandra. 

Välvilja är en bräcklig planta som vi 
måste odla och skydda, hos oss själva och 
våra medmänniskor.  Det är ingenting 
som kan tas för givet och välviljan går 
lätt förlorad. Ta till vara på dem omkring 
dig som vill väl, även om de ibland gör 
och säger helt idiotiska saker. Om du inte 
gör skillnad på att korrigera en kamrat 
och angripa en fiende så kommer du 
snart själv att vara ensam i kylan och 
mörkret. 

Det är lätt att vara hård. Det är lätt 
att vara fördömande, ifrågasättande, 
krävande och avvisande. Det är lätt att 
påvisa andras brister och läsa in illvilja i 
dem. Det är svårt att ha tålamod och till-
lit. Det är svårt att ta tillvara den välvilja 
som trots allt finns runtomkring oss. Det 
är svårt att ta fasta på det goda hos våra 
medmänniskor och försöka förstärka det.

Din fiende är inte den som vill ha en 
annan skrivning i partiprogrammet än 
vad du vill. Det är bara en kamrat som 
har lite andra perspektiv på vår gemen-
samma kamp för en bättre framtid. Du 
behöver varken tycka om hen eller hens 
förslag, men du behöver inse hur ensam 
du kan bli utan alla oss andra. Alla oss 
andra som inte håller med dig om allt.

Detta innebär inte att du alltid måste 
vara snäll mot alla och att du ska undvika 
viktiga konflikter för att hålla god stäm-
ning i rörelsen. Det innebär bara att det 
kan vara bra att vara lite snäll, att man 
bör välja sina strider och att det finns 
många olika sätt att förhålla sig till de 
som inte håller med dig. 

Vår rörelse kan överleva dåliga 
programtexter, meningslösa kampanjer, 
idiotiska beslut och vansinniga allianser. 
Den kan dock inte överleva misstro, 
oginhet och illvilja bland sina medlem-
mar. Vi bör därför kanske tänka oss för 
innan vi ger uttryck för detta gentemot 
kamrater. 

Istället för att fokusera på vad det är 
som skiljer oss åt så kan det vara nyttigt 

att fundera över vad som egentligen 
förenar oss. Det som gör oss till kam-
rater. Finns det en kamrat som du ofta 
inte håller med och som du ofta säger 
emot? Då kan det vara nyttigt att ibland 
försöka överskrida gränserna mellan er. 
Kanske genom att ge en komplimang för 
det goda arbete kamraten faktiskt utför. 
Annars reduceras lätt banden mellan er 
till att bara handla om motsättningar. 

Vi måste tända ett ljus i mörkret. Ett 
ljus av hopp och tillit. Ett ljus som visar 
för oss själva och omvärlden att vi trots 
allt uppnått en del . Ett ljus som visar att 
vi har saker som vi gemensamt vill och 
kan kämpa för.

En gnista av hopp kan tända upp hela 
världen. 

Johan Berggren

Julbetraktelse av Johan Berggren

En mörk tid behöver  
en gnista av hopp

Foto: Free Photos, geralt
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”Vårt uppdrag är att 
göra skillnad”
Minskning av delade turer i äldreomsorgen, 
satsning på 50 miljoner på kollektivtrafiken, 
införandet av ungdomsjobben, äventyrsparken 
på Ersboda, kvalitetshöjningar i förskolan, åter-
tagande av privatiserad verksamhet i kommu-
nens regi. Det är saker som vi drivit och fått ige-
nom under förra mandatperioden, då vi styrde 
kommunen tillsammans med Socialdemokra-
terna. Det är även anledningen till att vi idag är 
ett oppositionsparti i kommunen. I valet öka-
de Vänsterpartiet medan de andra sju partierna 
backade. Bland umeborna finns ett kraftigt stöd 
för den politik vårt parti står för. 

Men sedan valet förra hösten är Vänsterpar-
tiet tillsammans med Fi och Ellika Nordström 
den enda oppositionen i kommunpolitiken. De 
andra sju partierna, Socialdemokraterna, Mil-
jöpartiet, Arbetarpartiet och alla fyra höger-
partierna, gick ihop i en storallians. En anled-
ning till detta var att utestränga Vänsterpartiet 
från inflytande. 

Moderaterna och de andra högerpartierna 
har insett att de och deras politik aldrig kan 
få av stöd av umeborna, därför ser de som sitt 
enda syfte att stänga ute Vänsterpartiet från 
inflytande. Vilket gjort att de stödjer Hans 
Lindberg och Socialdemokraternas minoritets-
styre av Umeå. 

Vänsterpartiet gick till val på att fortsätta 
utveckla Umeå till en mer rättvis och hållbar 
kommun, en strävan för rättvis fördelning, 
jämställdhet och en ren miljö, och vi gör allt 
för att genomföra det vi gått till val på trots de 
svåra omständigheterna.

Vårt budgetförslag inför nästa år innehöll, 
förutom att säkerställa välfärden och slippa 

nedskärningar, också satsningar. Den var fullt 
ut finansierad och innehöll blanda annat ytter-
ligare resurser till ett försök med 6-timmars 
arbetsdag, ett reformpaket inom Individ- och 
familjenämnden och utökning av avgiftsfri kol-
lektivtrafik för barn upp till 13 års ålder. Detta 
utan att behöva förslå en skattehöjning! Vi pri-
oriterade välfärd före lyxprojekt.  

Vi visar på att det går att driva en välfärds-
politik – det handlar om vilja och prioriteringar. 
Vi har en politik, en vilja och konkreta förslag. 
Exempelvis föreslog vi i Äldrenämnden att för-
söket med 6-timmars arbetsdag skulle utökas. 
Trots att både socialdemokratier och miljöpar-
tiet är för detta enligt sina valprogram röstade 
de ner våra förslag. Socialdemokraterna förval-
tar. Miljöpartiet följer i (s) ledband. Alliansen 
vill privatisera och skära ner i välfärden. 

Vi driver vår politik och bygger allianser 
med andra progressiva krafter. Vi gör det allt 
svårare för Socialdemokraterna att bara fort-
sätta med sin förvaltningspolitik. Vårt parla-
mentariska arbete i kommunen kan inte kopp-
las ifrån vårt utomparlamentariska arbete. En 
vänster som endast arbetar inom parlamenten 
tappar kontakten och försämrar sina möjlig-
heter att förändra samhället. Ett folkligt stöd 
underlättar att driva igenom politik. Mötet med 
medbogarna på gator och torg, i gemensam 
kamp för gemensamma intressen, är en förut-
sättning för att kunna driva igenom en vänster-
politik både lokalt och nationellt. 

Gemensamt kan vi förändra morgondagen!

Mattias Sehlstedt
Kommungruppsledningen

6-timmars arbetsdag
Utan Vänsterpartiet hade det 
inte varit möjligt; nu genom-
förs en testverksamhet med 
6 timmars arbetsdag med 
bibehållen lön vid Sjöjung-
fruns äldreboende. Medan 
Anders Ågren (m) rasar är 
Åsa Bäckström (v) nöjd:

– 6 timmars arbetsdag är 
både en arbetsmiljösatsning 
och en jämställdhetsreform.

Fler kvinnliga namn i 
stadsbilden
I Byggnadsnämnden har 
vänsterpartiets företrädare, 
Mattias Sehlstedt och Maria 
Myrstener, sett till det att vid 
kommunens nya namnsätt-
ningar, till exempelvis namn 
på gator, så ska antalet kvin-
nonamn överstiga antalet 
mansnamn. 

Målsättningen är att 
utjämna dagens snedfördel-
ning gällande mäns respekti-
ve kvinnors avtryck i staden.

Kärnkraften i Finland
I Miljö- och hälsoskydds-
nämnden fick vänsterpartiets 
ledamöter igenom ett majo-
ritetsbeslut om att uttala sig 
kritiskt kring dumpningen av 
muddringsmassor  i Botten-
viken från byggnationen av 
hamnen vid det nya kärn-
kraftverket i finska Pyhäjoki. 

– Muddermasssor i ett 
känsligt innanhav är inte bra, 
säger Mattias Nilsson (v).

Beslutet har ännu inte 
verkställts av nämnden.

Några av våra
kommunpolitiker

Daniell Andersson
Daniel Kallos
Jan-Olov Carlsson
Mattias Nilsson
Elsa Andersson
Caroline Täljeblad
Mattias Sehlstedt
Ulrika Edman
Elisabet Forssell
Gudrun Nordborg
Arijan Kan
Elisabeth Zachrisson
Lennart Arvidsson
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I en motion till Umeå kommunfullmäktige föreslår Vänsterpartiet 
gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar upp till 13 år. 
Vänsterpartiets långsiktiga mål är en gratis kollektivtrafik för alla 
umebor. 

MOTION. En tillgänglig och gratis kollektiv-
trafik omfamnar allt som V står för – en grön 
vänsterpolitik – och gynnar dem som har minst 
ekonomiska marginaler och behöver kollektiv-
trafiken som mest. 

Nolltaxa i kollektivtrafiken är en av Vän-
sterpartiets visioner för Umeå. Men i dagslä-
get kan finansieringen inte klaras utan statliga 
medel och därför hade vi som ett av våra vikti-
gaste förslag i budgeten för 2016 gratis kollek-
tivtrafik upp till det att barnet fyller 13 år, för 
vilket vi avsatte 7,6 miljoner i uteblivna intäkter. 
Ett Umeå med miljöhuvudstadsambitioner bör 
kunna stoltsera med ett tydligt exempel på hur 
vi tidigt skapar en vana och ett långsiktigt mil-
jötänkande att välja bussen hos barnen. 

Gratis kollektivtrafik upp till 13 år skulle 
stärka barn ur alla socioekonomiska grupper 
i processen för självständighet, då de på egen 
hand kan ta sig till och från fotbollsträningen, 

eller till det nya 
badhuset vid Vasa- 
plan utan att vara 
beroende av en förälder som 
kan skjutsa, en förälder som kanske inte ens 
har bil. Tidigt får barnen upptäcka tjusningen 
med kollektivtrafik och den självständighet 
som det ger. Gratis kollektivtrafik är också en 
särskild satsning för föräldrar med små eko-
nomiska marginaler. Föräldrar med flera barn 
i varierande åldrar skulle kunna åka buss utan 
att tänka att det faktiskt blir billigare att ta 
bilen. På så vis skulle detta vara en enkel, men 
betydelsefull, satsning på, barnen, miljön och 
resurssvaga familjer. 

Glädjande nog framstod det på kommun-
fullmäktigedebatten 151026 kring AP:s motion 
om treårigt försök med gratis kollektivtrafik 
som att det finns en bred majoritet för vänster-
partiets förslag.

KOLLEKTIVTRAFIK: 
Gratis upp till 13 år

Begränsa bilismen
Vänsterpartiet vill begrän-

sa bilismen för en bättre 
luftkvalité i Umeå. I en 
motion föreslår Mattias 
Sehlstedt och Åsa Bäck-
ström fullmäktige att besluta 
att politiker och kommunan-
ställda som är folkbokförda 
på en adress närmare än 5 
km från Stadshuset inte ska 
erbjudas månadsparkering 
inom Stadshusets parke-
ringsområde. Undantag ska 
göras för rörelsehindrade.

 Motionen

Umeå behöver en 
HBTQ-policy

Vänsterpartiet vill att 
Umeå kommun börjar arbeta 
med likabehandling och 
föreslår därför att kommu-
nen tar fram en hbtQ-policy 
och satsar på att hbtQ-certi-
fiera tre verksamheter inom 
kommunen. Bland annat 
hänvisar motionärerna till 
den policy som tagits fram i 
Stockholms läns landsting 
på Vänsterpartiets initiativ.

 Motionen
 Mer om certifiering

Bygg kollektivhus
Vänsterpartiet vill utreda 

möjligheten att bygga 
kollektivhus i Umeå. Husen 
har vanliga lägenheter, men 
skillnaden är att där också 
finns gemensamma lokaler, 
som storkök, matsal, 
hobbyrum och gästrum.

– Husen är ett tryggt 
och hållbart boende, socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt, 
säger Gudrun Nordbrog (v).

 Motionen

SPRUTUTBYTE  
Det handlar jämlik hälsa
MOTION. Det är dags att 
Umeå tar ansvar för de mest 
utsatta! Den november 2015 
lämnade Vänsterpartiet Umeå 
in en motion om att kommu-
nen ska ställa sig positiv till 
ett sprututbytesprogram i ett 
framtida Beroendecentrum. 
Ulrika Edman motiverar ett 
sprututbytesprogram med att 
det skulle förbättra folkhälsan 
hos de mest utsatta i samhället 
och för att hindra att många 

unga smittas av HIV och 
Hepatit C.

– I Västerbotten 
finns idag ca 1500 perso-
ner smittade av hepatit C 
och varje år smittas cirka 60 
personer. Många som smittas 
är strax över 20 år på grund av 
att de delar sprutor med var-
andra. Det är unga människor 
som förtjänar en framtid, som 
är någons barn och någons 
framtida förälder. 

Sprututbyte ökar möjligheten 
till ett liv utan allvarliga eller 
dödliga infektionssjukdomar.

 Motionen

 

 
 

En tillgänglig och gratis kollektivtrafik omfamnar allt som V står för - en grön vänsterpolitik - och gynnar dem som har minst ekonomiska marginaler och behöver kollektivtrafiken som mest.  
0-taxa i kollektivtrafiken är en av Vänsterpartiets visioner för Umeå. Men i dagsläget kan finansieringen inte klaras utan statliga medel och därför hade vi som ett av våra viktigaste förslag i budgeten för 2016 gratis kollektivtrafik upp till det att barnet fyller 13 år, för vilket vi avsatte 7,6 miljoner i uteblivna intäkter. Ett Umeå med miljöhuvudstadsambitioner bör kunna stoltsera med ett tydligt exempel på hur vi tidigt skapar en vana och ett långsiktigt miljötänkande att välja bussen hos barnen.  

Gratis kollektivtrafik upp till 13 år skulle stärka barn ur alla socioekonomiska grupper i processen för självständighet, då de på egen hand kan ta sig till och från fotbollsträningen, eller till det nya badhuset vid Vasaplan utan att vara beroende av en förälder som kan skjutsa, en förälder som kanske inte ens har bil. Tidigt får barnen upptäcka tjusningen med kollektivtrafik och den självständighet som det ger. Gratis kollektivtrafik är också en särskild satsning för föräldrar med små ekonomiska marginaler. Föräldrar med flera barn i varierande åldrar skulle kunna åka buss utan att tänka att det faktiskt blir billigare att ta bilen. På så vis skulle detta vara en enkel, men betydelsefull, satsning på, barnen, miljön och resurssvaga familjer.  
Glädjande nog framstod det på kommunfullmäktigedebatten 151026 kring AP:s motion om treårigt försök med gratis kollektivtrafik som att det finns en bred majoritet för detta förslag.  
Vänsterpartiet yrkar att:  
 

– Umeå kommun inför 0-taxa för barn upp till 13 års ålder.  
 
Ulrika Edman 
Vänsterpartiet 

Gratis kollektivtrafik upp till 13 år 
Motion till Umeå kommunfullmäktige 
2015-10-27 

                  Foto: Colourbox

MOTIONER
VILL DU SÄGA DIN MENING OM MOTIONERNA? 
Skicka din kommentar till  daniel.nystrom@vansterpartiet.se

http://www.umea.se/download/18.6e56e1f514f42fbe6671184a/1441107940596/15733.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/Motion-HBTQ-policy.pdf
http://www.rfsl.se/?p=4960
http://www.umea.se/download/18.65c1214d14f38ac155316dbe/1441194781374/15737.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2015/11/151116-Motion-sprututbyte.pdf
http://www.umea.se/download/18.6e56e1f514f42fbe6675e046/1445958550295/15893.pdf
mailto:daniel.nystrom%40vansterpartiet.se?subject=Nejlikan
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äntligen krafttag  
för en bättre äldreomsorg!
Decennier av besparingar och nedskärningar har försämrat kvaliteten inom äldreomsorgen. 
Tryggheten och omtanken har i alldeles för stor grad ”effektiviserats” bort. Det skrev Åsa 
Bäckström, Malin Nielsen och Bore Sköld i  VK 12 oktober 2015.

Det främsta problemet idag inom äldreomsorgen 
är för låg bemanning. Decennier av besparingar 
och nedskärningar har försämrat kvaliteten inom 
äldreomsorgen. Tryggheten och omtanken har i 
alldeles för stor grad ”effektiviserats” bort. Perso-
nalen, de flesta kvinnor, hinner inte ge den hjälp 
och omsorg som de äldre behöver. 

Allt färre får dessutom plats på ett äldrebo-
ende. Äldre förväntas bo hemma längre och 
klara sig med hemtjänst, som även den får för lite 
resurser. Med färre anställda tvingas anhöriga, 
majoriteten döttrar, ta en allt större del av omsor-
gen när det offentliga träder tillbaka. 

I Umeå har vi försökt motverka urholkningen 
av äldreomsorgen under den förra mandatperio-
den då Vänsterpartiet styrde med S. 

Samtidigt som vi finansierade äldreomsor-
gens volymökningar avsatte vi 25 miljoner extra 
till äldreomsorgen för att förbättra personalens 
arbetsvillkor. Projektet med 6 timmars arbetsdag 
på äldreboendet Sjöjungfrun på Tomtebo är en 
av satsningarna som dessa 25 miljoner finansie-
rar. 

Nu när vi har en rödgrön minoritetsregering 
har Vänsterpartiet en stark förhandlingsposition 
i budgetarbetet nationellt. Då prioriterar vi större 
jämlikhet och en välfärd att lita på.  Upprustan-
det av välfärden är det viktigaste för oss.  Det är 
feminism i praktiken. Inför vårbudgeten kom V 
överens med regeringen om en miljardsatsning 
för att öka bemanningen i äldreomsorgen. Sats-
ningen motsvarar cirka 5 000 fler anställda från 
och med år 2016 i Sverige. Resultatet av det ser 

vi nu när Äldrenämnden i veckan beslutade att 
Umeå kommun ska ansöka om dessa medel för 
att stärka upp äldreomsorgen i kommunen. Vi 
beslutade att prioritera följande yrkesgrupper 
och verksamheter: ökad nattbemanning, fler 
undersköterskor och vårdbiträden i första hand 
på kvällar och helger, samt fler undersköterskor i 
natt- och larmpatrullen. Sistnämnda behövs där-
för att fler bor kvar hemma längre, men även för 
att stärka upp för trygg och säker vård, omsorg 
och rehabilitering i samband med hemgång, då 
fler skrivs ut från sjukhuset tidigare.

Sällan har vårt parti påverkat Sverige så 
mycket som nu. Vi Vänsterpartister är stolta över 
det. Nu gäller det att vi får med oss gemene hen 
därute för att lägga ytterligare press på regeringen 
att vrida samhället mot en mer jämlik, trygg 
och utvecklad välfärd. De flesta av oss är less på 
högerpolitik där människan är till för resultat- 
räkningen och inte tvärt om. Hjälp oss att bygga 
ett varmare Sverige!

Upprustandet av välfärden är det 
viktigaste för oss. Sällan har vårt parti 

påverkat Sverige så mycket som nu. Åsa Bäckström 
Malin Nielsen 

Bore Sköld
Vänsterpartister i  

Äldrenämnden

Foto: C
olourbox

DEBATT
VILL DU SÄGA DIN MENING OM DEBATTERNA? 
Skicka din kommentar till  daniel.nystrom@vansterpartiet.se

http://www.vk.se/1545969/antligen-krafttag-for-en-battre-aldreomsorg
mailto:daniel.nystrom%40vansterpartiet.se?subject=Nejlikan
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VÄNSTERPARTIET ÄR EN AKTIV RÖST
Vänsterpartiet är en aktiv röst i den offentliga debatten. Vi skriver insändare 
och debattartiklar, men dagstidningar har blivit allt mer ovanliga i var mans 
hem. Med Nejlikan vill vi lyfta fram några exempel på debatt vi fört.

Vill du diskutera något som du tycker inte kommer fram?  Skriv till Nejlikan.

BROTTSOFFERS  
RÄTT TILL 
ERSÄTTNING
Det började som en enkel fråga av Gudrun Nordborg i fullmäktige. Sedan gjorde 
hon och Andreas Lundgren gemensam sak. Nu har Individ- och familjenämnden 
fattat ett principbeslut om att också brottsoffer ska få använda ideella 
skadestånd eller ersättningar enligt sina syften; de ska inte rubba rätten till 
försörjningsstöd. En gemensam debattartikel publicerades i VK den 5 oktober 
2015. För att läsa hela artikeln,  klicka här.

sammandrag. Det finns brottsoffer som 
upplever att det inte är meningsfullt att 
kräva skadestånd eller brottsskadeersätt-
ning eftersom det inte ger dem något till-
skott om de har försörjningsstöd. Frågan 
om brottsoffers rätt till försörjningsstöd 
när hen fått någon form av ideellt skade-
stånd eller ersättning grumlas nämligen 
av ett systemfel i lagstiftningen.

Syftet med sådana ideella poster är 
att de ska fungera som ”plåster på såren” 
efter psykiska eller fysiska skador, eller 
när det gäller kränkning ge möjlighet till 
något positivt som motvikt till svåra upp-

levelser medan offret utsattes för brott. 
Men för brottsoffer som är beroende av 
försörjningsstöd kan syftet försvinna. De 
riskerar att få beskedet att också de ideella 
posterna ska räknas som tillgångar när 
försörjningsstödet bedöms.

Det finns dock möjlighet att lösa upp 
det störande systemfelet på kommunal 
nivå. Kommunen har rätt att ge bistånd 
och försörjningsstöd utöver den stramt 
förpliktigande nivån. Brottsofferparagra-
fen i socialtjänstlagen talar också för det. 
Den markerar ansvar för alla brottsoffer, 
särskilt för kvinnor eller barn som utsatts 

av närstående.
För den kommunens budget har prin-

cipbeslutet marginell betydelse. Men för 
det enskilda brottsoffret har dessa ide-
ella ersättningsposter ett värde utöver 
pengarna i sig, ett symbolvärde som kan 
betyda mycket både för upprättelse och 
självkänsla. Och den betyder allra mest 
för den som har en underordnad position 
på grund av klass och/eller kön.

Gudrun Nordborg (v)
Andreas Lundgren (s)

socialtjänsten

Information omförsörjningsstöd

Alla barn har rätt till skolgång!
 Läs artikeln här.

sammandrag. Barnkonven-
tionen slår fast alla barns rätt 
till skolgång och fördömer 
särbehandling och diskrimi-
nering. Eftersom Sverige har 
ratificerat FN:s konvention om 
barnets rättigheter, har man 
åtagit sig en folkrättslig för-
pliktelse att följa dess krav. 

Redan idag erbjuder Sve-
riges kommuner ensamkom-
mande och nyanlända barn 
skolgång. I juli 2013 kom änt-
ligen den lag som slår fast att 

papperslösa barn har rätt att 
gå i skolan. Samtidigt finns 
det EU-medborgare som vis-
tas i Umeå kommun, som inte 
får sina basala behov av skol-
gång tillfredsställd. Hur kan 
vi blunda för det faktum att vi 
idag gör skillnad på barn och 
barn? Umeå har erfarenhet 
och kan göra stor skillnad för 
dessa barn. 

Elisabeth Zachrisson
Ulrika Edman

Apberget har gått i graven
 Läs artikeln här.

sammandrag. Vänsterpar-
tiet vill skjuta upp ombyggna-
tionen av Rådhustorget pga. 
Umeås strama budgetläge. Att 
bygga om Umeås hjärta tycker 
vi är en så viktig angelägenhet 
att det färdiga förslaget borde 
gå på remiss till umeborna för 
att sedan behandlas av kom-
munfullmäktige. 

Apberget har nu slutgiltigt 
gått i graven och sista spiken 
har politikerna i Tekniska 
nämnden slagit i. Apberget 

revs under täckmanteln ”till-
fällig nedmontering”, men alla 
vackra ord om återuppbygg-
nad visade sig vara tomma. 
Trots den omfattande ”med-
borgardialogen” var Apber-
get aldrig en del i Swecos 
uppdrag, de som nu skapat 
gestaltningen för Rådhustor-
get. Vänsterpartiet betraktar 
detta som ett stort politiskt 
svek.

Johan Stål
Ulrika Edman

mailto:daniel.nystrom%40vansterpartiet.se?subject=Nejlikan
http://www.vk.se/1540642/sarbehandling-av-brottsoffer
http://www.vk.se/1582465/skillnad-pa-barn-och-barn-i-umea
http://www.vk.se/1541397/apberget-ar-begravet
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Vill du vara med och göra skillnad?

AKTIVERA DIG!
Det finns många möjligheter att engage-
ra sig i Vänsterpartiet Umeå, och mycket 
blir vad du själv väljer att göra det till. I 
en växande förening finns fler aktiviteter. 
Det är positiva ringar på vattnet som vi 
ser att du gärna blir en del av!

Vi har fasta aktiviteter såsom med-
lemsmöten och kommunpolitiska med-
lemsmöten. Vi har också öppna möten 
och anordnar intressanta föreläsningar 
om aktuella ämnen med människor som 
finns nära vad ämnet handlar om. Några 
gånger om året anordnar vi studiecirklar 

i Vänsterpartiets ideologi men även annat 
andra teman som intresserar medlem-
marna. Vi delatar på manifestationer och 
demonstrationer såsom Arbetarrörelsens 
internationella högtidsdag (1 maj) och 
Internationella kvinnodagen (8 mars).

Vi anordnar såklart också sociala akti-
viteter där vi lär känna varandra bättre. 
Inför julhelgerna och sommaren brukar 
vi ha festligare tillställningar, och i augusti 
månad anordnas Vänsterpartiets dag med 
sommartal av Jonas Sjöstedt.

Andra sätt att engagera dig kan vara 

att hjälpa till att dela ut flygblad och tid-
ningar vid våra återkommande kampan-
jer eller hjälpa till med praktiska arrang-
emang.

Ett antal aktivitetsgrupper med olika 
fokus finns inom partiföreningen. Skulle 
du vilja vara med och göra skillnad? Tveka 
inte att ta kontakt med någon av perso-
nerna som är ansvariga för den gruppen 
du är intresserad av! Det är också fullt 
möjligt att starta en ny grupp.

 Klicka här för mer information

 ålidhemsgruppen
Ålidhemsgruppen består främst av personer som bor i närheten 
av Ålidhem och arbetar med stadsdelseorganisering och dialog 
där. Ansvariga för gruppen är Maria Myrstener och Bore Sköld.

kontakt
alidhem@vansterpartiet.se
http://www.facebook.com/alidhemsgruppen

 ersbodasgruppen
Ersbodagruppen är en stadsdelsgrupp som har liknande funk-
tion som Ålidhemsgruppen. Ansvariga för gruppen är Ahmed 
Hersi och Abdi Hanad. 

kontakt: 
ahmed.hersi@umea.se
072 – 506 02 30

 fackliga nätverket
Det fackliga nätverket arbetar med facklig organisering och 
arbetsliv. Vi är ett tvärfackligt nätverk som träffas för att utby-
ta erfarenheter, inspirera varandra och anordna aktiviteter inom 
och utom partiföreningen. Ansvarig för nätverket är Arijan Kan. 

kontakt: 
arijankan@yahoo.se 

 studier
Om du vill delta i en studiecirkel eller vara med och arrangera en 
cirkel i något ämne är du välkommen att ta kontakt med styrel-
sens studieansvariga, Therese Eliasson och Emelie Kinberg.

kontakt: 
therese.eliasson@hotmail.com
emelie.kinberg@vansterpartiet.se

 opinionsgruppen
Opinionsgruppen arbetar med att skriva debattartiklar och 
insändare. Ansvarig för gruppen är Elisabet Forssell.

kontakt: 
elisabet.forssell@umea.se

 kampanjgruppen
Kampanjgruppen jobbar praktiskt med olika kampanjer genom 
att till exempel dela ut tidningar och flygblad. Ansvariga för 
gruppen är Therese Eliasson, Emelie Kinberg, Ahmed Hersi och 
Abdi Hanad. 

kontakt: 
therese.eliasson@hotmail.com
emelie.kinberg@vansterpartiet.se
ahmed.hersi@umea.se
hanadabdi@hotmail.com

 hbtq-gruppen
HBTQ-gruppen är ett lokalt nätverk för HBTQ-personer. Vi disku-
terar HBTQ-politik och hur ett påverkansarbete för ett HBTQ-vän-
ligare Umeå kan ske. Ansvarig för gruppen är Daniel Nyström.

kontakt: 
daniel.nystrom@vansterpartiet.se

 miljögruppen
Om du är intresserad av om miljö- och klimatfrågor är detta 
gruppen för dig. Ansvarig för gruppen är Mattias Nilsson. 

kontakt: 
matnis73@hotmail.se

 feministgruppen
Feministgruppen diskuterar och agerar i feministiska frågor, 
driver påverkansarbete och genomför aktiviteter. Ansvarig för 
gruppen är Gudrun Nordborg. 

kontakt: 
gnordborg@gmail.com

 kulturpolitiska gruppen
Den kulturpolitiska gruppen arbetar med att utveckla vänster-
partiets kulturpolitik i Umeå. Ansvarig för gruppen är Anders 
Emanuelsson.

kontakt: 
andersemanuelsson@gmail.com

http://umea.vansterpartiet.se/aktiveradig/
https://www.vansterpartiet.se/bli-medlem
http://umea.vansterpartiet.se/kalender/

