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gudrun nordborg
”Bara tillsammans 
kan vi rädda 
varandra!”

sidan 4an 3

Foto: C
olourbox

länkar
det här är vänsterpartiet 
umeås medlemstidning. den är 
digital och innehåller därför 
“interaktivt” material. nedan 
syns några knappar, dessa 
fungerar som länkar. 

-symbolen visar också länkar.

testa att klicka på dem.

i fokus
Motion om 
Klimatbudget
i Umeå

sidan 24

arijan kan
”Mindre politik i 
facket, mer fackligt 
i politiken”

sidan 12

vänsterpartiet umeå  februari 2016  årgång 2  nummer 1 gemensamt kan vi förändra morgondagen!

https://twitter.com/V_Umea
https://www.facebook.com/VansterpartietUmea
http://umea.vansterpartiet.se/
https://www.vansterpartiet.se/bli-medlem
http://umea.vansterpartiet.se/kalender/
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NEJLIKAN

om nejlikan
Nejlikan är Vänsterpartiet Umeås medlemstidning. Vår ambition 
är att den ska utkomma varannan månad. Författarna svarar 
själva för de åsikter som uttrycks i texterna. Texterna behöver 
inte överensstämma med Vänsterpartiet Umeås åsikter.

deadline 
Vi tar tacksamt emot texter och bilder. Vill du bidra med något 
till kommande nummer behöver vi materialet senast 15 mars. 
Skicka gärna med en bild (helst av hög kvalité) som passar till 
det du skickar in. Tänk på upphovsrätten! 

Skicka till:  nejlikan@vansterpartiet.se

medverkar till numret
Andreas Back, Johan Berggren, Åsa Bäckström, Ulrika 
Edman, Therese Eliasson, Anders Emanuelsson, Elisabet 
Forssell, Annika Herrström, Arijan Kan, Emelie Kinberg, Karin 
Löfvenmark, Mattias Nilsson, Gudrun Nordborg, Daniel Nyström, 
Signe Sandqvist, Bore Sköld

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

SLÅ PÅ ORDBAJS- 
GENERATORN!

EDAKTIONELLT. Lättad och 
glad över att det första numret 
blev klart gick jag in i en ledig-

het under december månad. Jag 
åkte till Jämtland och myste fram-
för den öppna brasan med Björn 
och vår hund Akila. 

Mellan häst och släde och 
allmänt julbestyr kunde jag på 

Facebook och i mail läsa hyllningar av det första numret. Utse-
endet beskrevs som ”professionellt” med ett ”högt produktions-
värde”. Andra jämförde Nejlikan med andra tidningar inom 
Vänsterpartiet och menade att vi hade ”den i särklass snyggaste 
tidningen!” Även redaktören för RÖTT har berömt tidningens 
utseende. Många tycker att den ska tryckas upp. Vi kan konsta-
tera att partiföreningens projekt ”Nejlikan” är lyckat!

Det förs diskussioner om att avsätta pengar i budgeten till 
att trycka upp tidningen; för att vi ska kunna ha med den ut på 
bokbord, för utskick till partimedlemmar som inte har en mai-
ladress, för att ge till nya medlemmar vid uppstartsmöten. Det 
känns väldigt spännande!

Det är dock inte alltid ett rosens skimmer över denna typ av 
projekt. Jag har varit redaktör förr, exempelvis för Ung Vänster 
Norrbottens interntidning, Iskra, och Vänsterns Studentför-
bunds dito, Pergite, och det är en hel del arbete bakom varje tid-
ning. Som redaktör – och än så länge ensamt arbetande i redak-
tionen – ställer det stora krav på mig. En stor del av arbetet går 
ut på att uppmana partimedlemmar som varit på aktiviteter att 
skriva om dessa. Den spontana reaktionen överraskar dock: ”Vi 
hade bara ett möte. Det finns inget att skriva om”. Frågan som då 
infinner sig är: ”Jaha, ni satt alltså bara tysta med hörselkåpor och 
blundade i ett par timmar för att sedan gå hem?” 

Jag tror att vi borde inse att det alltid finns något att skriva 
om. Det du gör är intressant! Min rekommendation är: ”Förut-
sätt att du skriver för någon intresserad som ingen aning har om 
varför ni finns, vad ni gjort, tänkt göra, eller diskuterat och beslu-
tat om. Slå på ordbajsgeneratorn och skriv – berätta för oss!” 

Det viktiga är att ta sig förbi det som stoppar skrivandet; 
släppa tanken att det inte skulle är intressant eller att det måste 
vara perfekt. Texten du just nu läst tog 15–20 minuter att skriva 
och är på 2200 tecken, inklusive blanksteg. Kan jag, kan du! 

Daniel Nyström
Redaktör

INNEHÅLL
2 Redaktionellt
4 Ledare
5 Meddelanden från styrelsen (MFS)
6 Rapporter
10 Presentation: Ung Vänster
11 Presentation: Vänsterns Studentförbund
12 Åsikter
22 Vänsterpartiet i kommunpolitiken
24 I fokus – motioner i urval
26 I media – uttalanden och debatt i urval
28 Årsmötet – hur går det till?
32 Våra arbetsgrupper

NEJLIKAN ÄR VÄNSTERPARTIET UMEÅS MEDLEMSTIDNING. 
Vill du vara med i redaktionen? Skriv till  daniel.nystrom@vansterpartiet.se

Vill du vara med 
och skapa Nejlikan? Du behövs!

mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=
mailto:daniel.nystrom%40vansterpartiet.se?subject=Nejlikan
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årsmöte
datum: 28 februari 2016 
tid: 11.00–17.00
plats: klossen, ålidhem centrum
Motioner på verksamhetsplanen skickas till: 
  umea@vansterpartiet.se. Stoppdatum är 17 februari. 

Nomineringar till styrelse och revisorer skickas till: 
  v-valumea@hotmail.com. Stoppdatum är 17 februari.

Nomineringar till valberedning skickas till:
  umea@vansterpartiet.se. Stoppdatum är 17 februari.

mailto:umea%40vansterpartiet.se?subject=Motion%28er%29%20inf%C3%B6r%20%C3%A5rsm%C3%B6tet%202016
mailto:v-valumea%40hotmail.com?subject=Nominering%28ar%29%20till%20styrelse%20och%20revisor%28er%29%202016
mailto:umea%40vansterpartiet.se?subject=Nominering%28ar%29%20till%20valberedning%202016
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Orättvisor och ojämlikhet,  
DET ÄR BARA 
TILLSAMMANS  
vi kan rädda varandra!

I Nejlikans första nummer skrev jag om rädsla som 
den farligaste och mest förlamande känslan. Rädslan 
har förstärkts av en mängd händelser och tendenser 
sedan dess.

På riksplanet går Socialdemokratin kräftgång i arm-
krok med en växande borgerlighet. De tycks leva i en 
form av tvångsäktenskap efter sverigedemokraternas 
krumbukter i riksdagen. Samtidigt tycks det omaka 

paret vara svartsjukt duperade av Sve-
rigedemokraternas opinionssiffror 
och kopierar flera främlingsfientliga 
förslag för att hejda flyktingarna 
från Syriens krigszoner.

I Umeå präglas politi-
ken av det manliga paret 

Lindberg och Ågren, som skapar om sta-
den tillsammans med de kommersiella 

krafterna. Nu senast mot aktivisterna i 
Lokstallarna, men för Gitarrmuseet. 

Deras partier har sett till att med-
borgarförslagen skrotas och de 
vill ta bort radiosändningarna av 
fullmäktiges möten. Det är par-
lamentarism som ska gälla utan 

att störas av medborgarna. 
Och helst inte av vänsterpoli-
tiker heller. Vi hånas extra för 
att vi bry oss om de utsatta 
romska EU-medborgarna.

När Sverigedemokra-
terna plötsligt låtsades 

försvara kvinnors kroppar 
mot sexuella trakasserier och 

övergrepp har de äntligen mött 
mycket motstånd. Ilskan steg mot 
att Sverigedemokraterna, liksom 

männen i alltför många kvinnors berättelser i decennier, 
använde kvinnors kroppar i eget syfte. Som slagträ mot 
”de andra”, de nyanlända männen och utan att inse att en 
”svensk” våldtäktskultur funnits och finns. Patriarkatet 
är inte avskaffat här heller. I Sverigedemokraternas reto-
rik har förakt byggt på biologisk ras bytts till förakt mot 
”de andras” kultur: kulturrasism. Den bygger de på hur 
romer, samer, kurder, judar och muslimer är och där-

med skiljer sig från hur 
svenskar är. ”De andra” 
får finnas, men bara inte 
här bland det svenska 
folket. Björn Söder, 
ledande inom Sverigede-
mokraterna har hävdat: 

”Det finns bara en klass i staten. Folket. Kungen och den 
enkle bonden tillhör båda denna klass.”

Men rädslan kan bytas. Jag blev upprymd av Ung 
Vänsters kampanj ”Höj skatten”. Så rakt och bra recept 
för att påverka skenande ojämlikheter. De vill återin-
föra förmögenhetsskatt och arvsskatt och att låta hög-
inkomsttagare betala mer. Skatter gör samhället mer 
solidariskt och rättvist. Välfärd och bostäder kan finan-
sieras. Vänsterpartiets har likartade ambitioner inför 
kommande budgetförhandlingar. Och jag tänker på ett 
yttrande av en man från Syrien. Han var mycket nöjd 
med att ha fått jobb – men det som gjorde honom stolt 
var att han därmed också fick betala skatt! Hur många 
av oss skulle spontant göra det solidariska tillägget?

Det är inte flyktingarna som skapar kris, utan orätt-
visor och ojämlikhet som drabbar oss alla oavsett om vi 
är nya i Sverige eller inte. Bara tillsammans kan vi rädda 
varandra!

Gudrun Nordborg
Ordförande

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

...plötsligt låtsades [de] 
försvara kvinnors kroppar 

mot sexuella trakasserier och 
övergrepp...

mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=
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MFS
Meddelande från styrelsen 

Sammandrag från styrelsens möten
december 2015 – januari 2016

Sedan senaste numret av Nej-
likan har styrelsen framför allt 
diskuterat tre viktiga ären-
den. Det första var ett erbju-
dande från AB Bostaden om 
att hyra cafélokalen som lig-
ger bredvid partilokalen. Det-
ta skulle ha gjort våra loka-
ler betydligt större och mer 
välanpassade för mer aktivi-
tet och större möten, men å 
andra sidan skulle det ha gett 
partiföreningen en betydligt 
högre månadshyra. Med tan-
ke på utgifter för kongress och 
annat under 2016, liksom för 
aktiviteter framöver, var vi till 
slut motvilligt tvungna att inse 
att vi tyvärr inte kunde tacka 
ja. Vi får kämpa vidare i nuva-
rande lokaler ett tag till! 

Styrelsens andra stora 
beslut under december var 
att köpa in aktivistsystemet 
Zetkin, som utvecklats av 
Vänsterpartiet Malmö. Det 
fiffiga med detta system är att 
det hjälper organisatörer av 
utåtriktade aktiviteter att hitta 
just de partimedlemmar som 
kan tänka sig att hjälpa till. 
För att ta ett exempel: genom 
att använda Zetkin kan någon 
som organiserar utdelning av 
flygblad enkelt kan komma i 
kontakt med de partimedlem-
mar som sagt sig vara villiga 

att dela ut flygblad. Partiför-
eningen i Malmö har haft stor 
nytta av Zetkin och vi hoppas 
att det kommer göra organi-
serandet av utåtriktade akti-
viteter både enklare och effek-
tivare även för oss! Mer om 
detta kommer följa framöver, 
då vi får systemet på plats och 
kan börja använda det. Mest 
troligt blir det något som först 
nästa styrelse kommer kunna 
börja använda.

Slutligen lägger vi ner 
mesta tiden i januari på för-
beredelserna inför årsmötet 
den 28 februari på Klossen 
(på Ålidhem centrum). Även 
om det gångna året inte varit 
något valår, så finns det en 
hel del aktiviteter och händel-
ser att skriva ner i verksam-
hetsberättelsen. Men framför 
allt försöker vi se framåt och 
ge den kommande styrelsen 
några tankar i verksamhets-
planen. Kallelse och mötes-
handlingar skickas ut inom de 
närmsta veckorna. 

God fortsättning 
på det nya året!

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 medlemläs mer om zetkin här

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
http://www.vmalmo.se/du-behovs/engagera-dig/zetkin
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skolgruppen 

ÖPPETMÖTE MED 
UMEBOR OCH LÄRARE
Vänsterpartiet 
Umeås skol-

grupp består av de åtta ledamötena i 
För- och grundskolenämnden och Gym-
nasie- och vuxenutbildningsnämnden från 
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ. 
Före varje nämndsmöte samlas vi för att 
gå igenom dagordningen för respektive 
nämnd, och för att diskutera frågor som 
är aktuella för Umeås skolor i största all-
mänhet.

Gruppen som träffats har startat en 
utvidgad skolgrupp för alla intresserade, 
där vi har anordnat två öppna träffar 
under året. Den första träffen handlade 
om gymnasiet som marknad och leddes 
av forskaren Lisbeth Lundahl som skrivit 
en bok med titeln just ”Gymnasiet som 
marknad”.

Senare på våren hade vi ett öppet 
möte på Folkets hus där kommunens 
medborgare bjöds in och fick berätta 
vilka frågor som är viktiga för dem. Flera 
av deltagarna var lärare, och de viktigaste 
frågorna som kom upp var kopplade till 
lärarnas pressade arbetssituation och 
bristen på stödresurser för barn med extra 

behov. Fördelarna med 
arbetslag diskutera-
des också, och vikten 
av hög personaltäthet 
kombinerat med sta-
bilitet i arbetsorgani-
sationen. 

En av slutsatserna 
som mötet kom fram 
till var att vi politiker 
måste se till att resur-
serna fördelas rätt med 
tanke på studie- och 
yrkesvägledare, speci-
alpedagoger, Elevhäl-
san, och så vidare, så 
att vi kan förebygga 
psykisk ohälsa, som är 
ett problem som växer lavinartat. 

Elevhälsan och BUP måste fungera, 
och kontaktytorna mellan fritidspedago-
ger, förskollärare, grundskollärare, Soci-
altjänsten, BUP och Elevhälsan måste utö-
kas.  Den psykiska ohälsan kryper längre 
ner i åldrarna och lärarna mäktar inte 
med att vara kuratorer ovanpå allt annat.

Skolgruppen kommer att fortsätta 

träffas en gång i månaden. Vi siktar också 
på att anordna ett öppet möte om skolfrå-
gor till våren. Mer info om det kommer 
på hemsidan.

Elisabet Forssell

ålidhemsgruppen
Många givande samtal och bra förslag
Veckan innan Lucia bjöd Vänsterpartiets 
Ålidhemsgruppen på glögg och fika på 
Ålidhems centrum. Vi delade ut flygblad 
med information om Vänsterpartiet samt 
frågade folk om de ville ”ge sin åsikt” i jul-
klapp. Vi fick många givande samtal, och 
ett antal intressanta förslag på politiska 
förändringar som ålidhemsbor ville att vi 
ska driva. Exempel på sådana förslag är 
förbättrade utomhusmiljöer såsom par-

ker och grönytor, men också sänkning av 
trotoarkanter för att underlätta för cyklis-
ter. Många uttryckte kritik mot renove-
ringarna som nu genomförs. De argu-
ment som framfördes kan bäst beskrivas 
som en kritik mot  gentrifiering (status-
höjning).

Det märks att Ålidhem är en röd 
stadsdel. Bemötandet från folk i allmän-
het är väldigt bra här; det är många som 

vill prata och ta 
vårt material.

Nästa kam-
panj kommer 
troligtvis att bli 
inför den inter-
nationella kvinnodagen den 8:e mars. 

Välkomna!

Bore Sköld

nästa aktivitet
preliminärt:
inför 8 mars, 
internationella 
kvinnodagen.

RAPPORTER
HAR DU VARIT PÅ ETT MÖTE ELLER GENOMFÖRT EN AKTIVITET? 
Skicka din rapport till  nejlikan@vansterpartiet.se

vill du
veta mer?
kontakta:  

daniel 
kallos

Några från Skolgruppen har samlats till fotografering.

från vänster: Elisabeth Zachrisson, Daniell Andersson,  
Caroline Täljeblad, Elisabet Forssell, Daniel kallos, Arijan Kan

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gentrifiering
https://www.facebook.com/alidhemsgruppen
mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=
mailto:daniel.kallos%40umu.se?subject=Skolgruppen
mailto:daniel.kallos%40umu.se?subject=Skolgruppen
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nämndemannagruppen
Syftet är att stärka och skapa gemenskap
De vänsterpar-
tister som är 
valda till nämn-
demän i Umeå 
tingsrätt brukar 
numera träffas 

en gång per termin. Under det gångna 
året har vi träffats två gånger. Mötena har 
varit ganska informella, och vi har disku-
terat samlade erfarenheter och tankar om 
uppdraget. Syftet med träffarna är att ska-
pa gemenskap och utväxla lärdomar och 
kunskap så att vi kan stärka varandra i 
uppdraget. Ofta är det skönt att prata av 
sig lite om hur det känns att vara nämn-
deman, eftersom man sitter ganska tyst 
under rättens förhandlingar.

Några av de saker vi har diskuterat är 
att det krävs lite mod och erfarenhet att 
vara skiljaktig om man inte håller med, 
men att det är viktigt att man vågar det. De 
flesta av oss har känt att det som regel är 

bra överläggningar, 
domarna är överlag 
kloka och låter alla 
vädra sina åsikter. En 
bra sak med nämn-
demannauppdraget 
är att, som Lina Fryk-
holm brukar säga, 
det utmanar våra 
fördomar – en brotts-
ling ser kanske inte 
ut som du föreställt dig utan hon kanske 
ser ungefär ut som du själv. Det är viktigt 
att vi håller koll på våra fördomar, särskilt 
med tanke på att studier visar att unga 
män ofta döms hårdare än andra, särskilt 
om de har utomeuropeisk bakgrund. 

En annan sak som kommit upp är att 
om en asylsökande döms för någonting i 
höjd med fängelsestraff blir det direktut-
visning. Det är det viktigt att man som 
nämndeman känner till. Annat som vi 

diskuterat har varit att man ska förhålla 
sig lika i kroppsspråket till alla parter och 
tänka på tystnadsplikten. Vårt nästa möte 
blir i mars, och till det ska vi bjuda in 
Gudrun Nordborg eller Daniel Nyström 
för att hålla en liten presentation som ska 
ge oss nyttig vägledning i nämndemans-
uppdraget.

Elisabet Forssell
Sammankallande

studiecirkel om rasism
Antirasism som ett tredje ben i partiets analys? 

Till kongressen i maj 2016 har pro-
gramkommitén bland annat föreslagit 
onfattande förändringar av partiprogam-
mets texter gällande antirasistisk strategi. 
De föreslagna nya programtexterna utgår 
bland annat från en analys där rasismen 
ses som ett mer självständigt fenomen till 
skillnad från de nuvarande formulering-
arna. Kritik har dock riktats mot det före-
slagna nya stycket gällande att inrätta 
antirasism som ett tredje ben, samman 
med socialism och feminism, i partiets 
analys. 

För att studera och diskutera de före-
slagna förändringarna samt för att för-
djupa oss gällande partiets antirasistiska 
analys och strategi har vi i januari haft 
en studiecirkel för att diskutera det hela. 
I skrivande stund har vi hunnit med två 
cirkelträffar. 

Vi har tagit utgångspunkt i de rådande 
och de föreslagna programtexterna men 
vi har även diskuterat några artiklar 
gällande strukturell rasism. Den första 
träffens diskussioner, med sex deltagare, 
handlade mycket om frågan om vad 
rasism egentligen är, samt om vi behöver 
avgränsade definitioner av vad rasism är 
för att kunna bekämpa den. På andra träf-
fen, med bara tre deltagare, fokuserade vi 
mer på frågor gällande strukturell rasism 
och frågade oss om denna sorts rasism 

går att angripa direkt eller om den bäst 
angrips indirekt genom generella sats-
ningar på samhällets och välfärdens upp-
rustning. I slutändan enades vi kring att 
det strategiskt är mer intressant att disku-
tera vem som har makten över att ordna 
samhället än om vilka relativa privilegier 
människor har i förhållande till varandra 
i samhället. 

Nästkommande cirkelträff är plane-
rad att fokusera ytterligare på diskussion 
kring de föreslagna förändringarna av 
partiprogrammet.  

Johan Berggren
Cirkelledare

V-AC: TRE MOTIONER 
TILL KONGRESSEN

Vänsterpartiet Västerbotten ställer sig 
bakom tre motioner som kommer 
behandlas på Vänsterpartiets kongress i 
Örebro 5-8 maj 2016. Det beslutade 
distriktsstyrelsen under styrelsemötet 16 
januari 2016. Motionerna är skrivna av 
Skellefteå partiförening. Den första 
motionen handlar om att utreda ett infö-
rade av medborgarlön/basinkomst, den 
andra om möjligheten till digitala 
ombudsval, och den tredje om att möjlig-
göra tvååriga mandatperioder för styrel-
ser i partiföreningar.

Nyfiken på vad som händer under 
våren? Håll koll på  Kongressidan! 

Daniel Nyström

programkommiténs 
förslag 

nästa aktivitet
i mitten av mars. 

vill du
veta mer?
kontakta:  

elisabet 
forssell

http://www.vansterpartiet.se/kongress2016
http://umea.vansterpartiet.se/stoppdatum-varen-2016/
http://umea.vansterpartiet.se/files/2016/02/Om-rasism-utdrag-ur-förslaget-till-nytt-partiprogram.pdf
mailto:elisabet.forssell%40umea.se?subject=N%C3%A4mndemannagruppen
mailto:elisabet.forssell%40umea.se?subject=N%C3%A4mndemannagruppen
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kulturpolitiska gruppen

Det räcker inte att tolka och analysera världen
Kulturgruppen hade möte den 10 decem-
ber. Till det mötet hade jag klippt mening-
ar ur förslaget till partiprogram, som kun-
de kopplas till kultur. Det blev mycket. 

Kulturen går ju in i allt. Se bara på hur 
partiprogrammet beskriver de socialis-
tiska och feministiska idétraditioner som 
Vänsterpartiet är en del av: De ser kvin-
nor och män som självständiga, tänkande 
individer, kapabla att skapa sig själva som 
människor i samverkan med andra. Samti-
digt läser vi i samma program att ”klasser-
nas sammansättning och självuppfattning 
ändras med den ekonomiska utvecklingen”. 
Paradox? Nej, snarare en dialektik som vi 
måste konkretisera för att förstå. Med det 

senare menas hur produktivkrafterna och 
produktionsförhållandena har utvecklats 
och hur samhälsklasserna har påverkats 
av det. 

Ett aktuellt exempel är internet. Att 
sätta produktivkrafter av detta slag i sitt 
sammanhang – se hur vår ”självuppfattning 
ändras” – analysera dess konsekvenser är 
livsnödvändigt för vänstern. ”Klassamhäl-
let och patriarkatet är skilda maktstruk-
turer med olika materiell grund. Därför 
måste de analyseras var för sig”, förklarar 
porgrammet. Men det räcker som bekant 
inte med att tolka och anlysera världen. 
Den socialistiska och feministiska idétra-
ditionen kan bara leva vidare om vi ser 

oss som unika 
kulturella indivi-
der ”kapabla att 
skapa oss själva 
som människor i 
samverkan med 
andra”. Med programformuleringen: ”Det 
socialistiska målet är människans frigö-
relse”. Nästa möte den 2 mars ska Erik 
Boman visa och berätta om sovjetisk film 
från 1920- och 1930-talet kontra film från 
Weimarrepubliken under motsvarande 
period. Plats meddelas senare. 

Anders Emanuelsson
Sammankallande

nästa aktivitet
2 mars

vill du
veta mer?
kontakta:  

anders
emanuelsson

manifestation 

UMEÅ KOMMUN KAN MER: 
KLIMATBUDGET NU! 

Den 28 och 29 november arrangerades 
klimatmanifestationer i Stockholm, Göte-
borg, Malmö, samt 10 andra orter runt om 
i landet och då även i Umeå. Manifesta-
tionerna var en del av globala klimat-
manifestationer i anslutning till starten av 
COP 21, FN:s klimatförhandlingar i Paris. 
Miljontals människor demonstrerade 
världen över, för ett hållbart och rättvist 
klimatavtal. Vänsterpartiet höll torgmöte i 
Umeå med talare Åsa Bäckström och Bore 
Sköld.

Klimatförändringarna är vår tids vik-
tigaste framtidsfråga. Vänsterpartiet strä-
var efter klimaträttvisa. 

Vad betyder då klimaträttvisa? För 
Vänsterpartiet betyder det att de industri-
aliserade länderna ska ta det största ansva-
ret för att minska utsläppen och att de rika 
länderna ska bistå fattiga länder med eko-
nomiska medel för utsläppsminskningar 
och klimatanpassning.

Varför klimaträttvisa?
• De mest utsatta är de med lägst 

inkomst och kvinnor.
• Utvecklingsländerna drabbas hårdast 

av det förändrade klimatet 
• Höginkomsttagare orsakar större 

utsläpp än låginkomsttagare 
• Män har i alla inkomstgrupper orsa-

kat större klimatpåverkan än kvinnor

Vänsterpartiet har lagt en klimatmotion 
till kommunfullmäktige där vi nu föreslår 
att Umeå kommun ska inrätta en kom-
munal klimatbudget vilken läggs utifrån 
klimatpolitiska mål. Alla klimatpolitiska 
satsningar kan då samlas i en klimatbud-
get. Det skulle bli enkelt att få en överblick 
över de satsningar som Umeå kommun 
gör för att begränsa kommunens klimat-
påverkan. Det klimatpolitiska arbetet 
blir på det viset målstyrd, effektivt och 
transparent. Att arbeta systematiskt med 

klimatfrågan görs idag i Storbritannien 
enligt lag Climate Change Act. Climate 
Change Act, innebär att landet får en bin-
dande koldioxidbudget som bestämmer 
hur landets utsläpp av växthusgaser ska 
minska. Vi måste alla ta ett ansvar för att 
begränsa klimatförändringarna.

Vi måste alla ta ett ansvar för att 
begränsa klimatförändringarna. Umeå 
kommun kan mer – Klimatbudget nu! 
 

Åsa Bäckström

Åsa Bäckström håller tal under klimatmanifestationen på Renmarkstorget.

mailto:andersemanuelsson%40gmail.com?subject=Kulturpolitiska%20gruppen
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feministiskt självförsvar

“Ni skulle behöva lite mer kuk”
I mitten av november anordnade Vän-

sterns studentförbund (VSF) ett pass i 
feministiskt självförsvar i samarbete med 
Ung Vänster. Både VSF:s medlemmar och 
utomstående hade uttryckt ett önskemål 
om ett sådant utbildningstillfälle så vi är 
väldigt glada över att Ung Vänsters kom-
petenta instruktörer hjälpte oss att arrang-
era ett pass. 

Feminstiskt självförsvar har sin grund 
i feministisk ideologi och är ett sätt att 
arbeta praktiskt mot det strukturella sex-
ualiserade våldet och mot den vardags-
rädsla som det bär med sig. Kursen rik-
tade sig till alla icke-män som ville delta. 
Begreppet icke-män förklarar egentligen 
sig själv, men för att tydliggöra så innebär 
det att dels kvinnor, dels andra personer 
som inte identifierar sig eller tolkas som 
män var välkomna. Det vill säga alla som 
inte platsar in i kategorin “man” enligt 
den rådande samhällsnormen.

Vi lade upp ett event på facebook och 
affischerade på Universitetet ungefär en 
och en halv vecka innan. Inom ett par 
dagar hade ett tjugotal personer anmält 
att de ville komma och ytterligare några 
hade anmält intresse. Intresset för kursen 
överträffade våra förväntningar. 

Sedan hände patriarkatet.
Inom loppet av 24 timmar hade när-

mare tvåhundra personer anmält intresse 
eller att de skulle komma, och när vi tit-
tade närmare på vilka dessa nytillkomna 
var så uppfattade vi att de allra flesta var 
helt vanliga pojkar och män. Det bör-

jade också strömma in kommentarer i 
eventet. I början bestod kommentarerna 
främst av ifrågasättanden om varför män 
inte var välkomna som kursdeltagare. Vi 
besvarade dessa kommentarer sakligt, 
både genom att förklara vad feministiskt 
självförsvar är och erbjöd oss att ordna 
ett möte för diskussion om frågan. Vi var 
också tydliga med att eventet inte var till 
för att föra en allmän debatt om femi-
nism, utan till för att informera om ett 
kommande evenemang. Efterhand blev 
kommentarna allt med aggressiva, ral-
janta och sexistiska.

Några exempel på kommentarer 
som kom in: “Jag kommer våldta er”, 
“feminazi”, “Är det okej att våldta delta-
garna? Mina mansinstinkter är svåra att 
behärska”, “ni skulle behöva lite mer kuk, 
Känns som att ni fått för lite på senaste 
tiden”. Även bilder på dildos med till-
hörande förklaringar om att vi skulle 
“behöva lite”. 

Vi blev till slut tvungna att radera alla 
inlägg och kommentarer som kom in, 
även sådana som “bara” var raljerande, 
och vidta säkerhetsåtgärder inför själva 
kurstillfället. Vi polisanmälde även de 
kommentarer som vi uppfattade som 
regelrätta hot. Nu kan man kanske tycka 
att några kommentarer inte spelar så stor 
roll och att hoten antagligen inte var all-
varligt menade, men om man tänker på 
vilken målgrupp kursen riktade sig till så 
är det lätt att förstå att många deltagare 
ändå kanske tänkte efter en extra gång 

innan de gick 
dit. Många av oss har blivit utsatta för 
trakasserier eller övergrepp av män och 
särskilt av män i grupp. Därför upplevdes 
det som otroligt obehagligt när ett hund-
ratal främmande män plötligt meddelat 
att de skulle komma och även bjöd in sina 
vänner att delta.

Det är väldigt tidskrävande och men-
talt uttröttade att moderera kommentarer 
på nätet. Den tiden och energin hade jag 
mycket hellre lagt på vår gemensamma 
kamp för ett fritt och jämlikt samhälle. 

Så hur gick det då? I slutändan hade 
mer än 8000 personer nåtts av inlägget, 
vilket är ca 7500 fler än som nås av våra 
inlägg vanligtvis. Kursen lockade ett 
40-tal deltagare och genomfördes helt 
utan incidenter. 

Therese Eliasson
Vänsterns Studentförbund Umeå

julfesten

Feministiska julsånger, julbord och Lennart Holmlund
 Feministiska julsånger, julbord och 

trevlig stämning blev det när Vänster-
partiet Umeå arrangerade den årliga jul-
festen. I år hölls den på IOGT-NTO:s lokal 
Ordenshuset. Kravallkören lussade med 
omskrivna julsånger, istället för att berö-
ra snö och tomtar handlade det om 
EU-migranternas situation, systerskap 
och jämlikhet. Och även en del satiriska 
verser om Lennart Holmlund! Femi-
nism, systerskap och solidaritet passar 
som alltid väl in när Vänsterpartiet Umeå 
firar jul. Vi hoppas på ett ännu mer välbe-
sökt, men lika trevligt julfirande nästa år.
 

Emelie Kinberg 
Arrangörsansvarig
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PRESENTATION
DETTA ÄR UNG VÄNSTER UMEÅ
Vill du veta mer? Skicka ett mail till  umea@ungvanster.se

Vi möter morgondagen

MED KUNSKAP 
OCH AKTIVISM
Ung Vänster Umeå har de senaste åren 
vuxit stadigt, från att vara en helt inaktiv 
klubb till att ha aktivitet varje vecka och 
synas på alla skolor. Precis som för alla 
organisationer går verksamheten i vågor. 
Vi har nu uppnått en viss nivå av stabi-
litet, speciellt sedan distriktet anställt en 
ombudsman. Det gör att vi blir lättare att 
kontakta, att vår verksamhet lättare kan 
samordnas och att fler kan vara med på 
vår aktivism.

Vi träffas varje vecka i klubben. Var-
annan vecka har vi ett medlemsmöte där 
vi planerar och diskuterar aktuella frågor 
för klubbområdet. Varannan vecka har vi 
en annan sorts träff, där vi till exempel har 
en föreläsning eller banderollmålning. Vi 
har också börjat ha flygbladsutdelning 
varje fredag, något som gjort att ännu fler 
kunnat vara med på aktivitet – oavsett om 
de kan på onsdagskvällar eller inte. 

Det har varit stort fokus på studier i 
klubben de senaste åren. För att få en sta-
bil grund med kamrater som både har en 
stark ideologisk grund och ett självför-
troende att leda krävs ett robust studie-
arbete. Vi har diverse grundstudiecirklar 
som körs minst en gång per år, utöver 
det arrangerar vi ibland föreläsningar 
om speciella frågor och temamöten. Vi 
har också haft en fördjupningscirkel 
under 2015, som till stor del inspirerat de 
stora fördjupningsstudierna Ung Vänster 
Västerbotten håller gemensamt för hela 
Norra Grannskapet (Jämtland, Väster-
norrland, Västerbotten och Norrbotten). 
Vår ambition är att ha grundläggande 
studier i klubben och fördjupande studier 
på distriktsnivå, eftersom vi då blir väl-
digt effektiva i vårt arbete och kan nå så 

många som möjligt. 
I Ung Vänster arrangerar 

vi diverse olika utåtriktade 
aktiviteter. Det kan handla 
om att opinionsbilda kring 
en specifik fråga eller att nå 
ut till en viss målgrupp. Ett 
exempel är bland andra kul-
turkvällen som 
arrangerades den 
13 november – Riv 
Murarna – där vi 
samlade in pengar 
till Ingen Männ-
iska är Illegal. Det 
var ett gäng olika 
band som spe-
lade, vi hade bok-
bord och så hade 
Hamnmagasinet 
öppet i sitt café. 
Arrangemanget 
var alltså både 
politiskt i att vi samlade in pengar 
och i att det var en drogfri mötes-
plats där alla var välkomna. Ett 
annat exempel är den fotbollstur-
nering som arrangerades i som-
ras på Ersängsskolans fotbolls-
plan, där vi var med med ett 
eget lag och bjöd in både andra 
organisationer och spontanlag. Då sålde 
vi fika och samlade in pengar till Kurdiska 
Röda Halvmånen! Det var både soligt och 
roligt – ett lag som hette Lillkatten vann 
tillslut, vi kom på andra plats! Turne-
ringen var också ett sätt för oss att hålla 
igång aktivismen även under sommaren, 
när det brukar vara svårt att hålla igång 
verksamheten. 

Under året kommer vi satsa mer på 
att driva en lokal kampanj parallellt med 
vårt övriga arbete. Mer om den kampan-
jen kommer senare! 

Signe Sandqvist
Ung Vänster Umeå

mailto:umea%40ungvanster.se?subject=
https://www.facebook.com/ungvansterumea
mailto:umea%40ungvanster.se?subject=
http://www.ungvanster.se
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PRESENTATION
DETTA ÄR VÄNSTERNS STUDENTFÖRBUND UMEÅ
Vill du veta mer? Skicka ett mail till  umea@vansterstudenterna.se

vi anordnar öppna föreläsningar
VSF har tillsammans med Vänsterpar-

tiet samarrangerat ett flertal föreläsningar 
under 2015. Under hösten har vi fått nöjet 
att presentera ett lunchseminarium om 
klimatpolitik och kapitalism. Seminariet 
tog avstamp i Ekoeko-rapporten som 
Vänsterpartiet släppte under hösten. Del-
tagare i panelen var Anna Hövenmark 
(sammankallande för Ekoeko-gruppen), 
Jonas Sjöstedt (partiledare för Vänster-
partiet) och Björn Forsberg som är fors-
kare och författare till boken Omställ-
ningens tid. Moderator var Tove Liljeholm 
som är pressekreterare för Ung Vänster 

och redaktör för Röd press. 
Vi har även under hösten presenterat 

en lunchföreläsning med Vänsterpartiets 
EU-parlamentariker Malin Björk, som 
talade om kampen för kvinnors rättighe-
ter och för ett humant flyktingmottagande 
i EU. Inför föreläsningen så affischerade vi 
i vanlig ordning på universitetet, men den 
här gången så blev våra affischer nedrivna 
tre gånger strax efter att vi satt upp dem. 
Vi kunde inte tolka det som något annat 
än att en bild på Malin Björk med rub-
riken “Kampen mot högernationalisterna” 
provocerade någon oerhört mycket.

från vänster: Anna Hövenmark, Jonas Sjöstedt, Tove Liljeholm, Björn Forsberg, Malin Björk.

vi vann kårvalet!

Under vårterminen 2015 fick VSF 37% 
av rösterna i kårvalet. Vi därmed det 
största partiet och fick tillsätta de olika 
posterna inom Umeå studentkårs presidi-
um. Vi valde här att starta ett samarbete 
med Socialdemokraternas kårparti, USHF. 
Samarbetet har hittills fungerat bra och 
varit framgångsrikt. 

Att få möjlighet att tillsätta presidiet, 
och särskilt ordförandeposten är viktigt 
för vänstern. Kåren har nämligen fasta 
platser i flera av universitetets organ och 
styrelser, bland annat universitetsstyrel-
sen. Det ger oss både insyn och möjlighet 
att påverka och det gör skillnad att den 
rösten kommer från vänster.

DEN FEMINISTISKA OCH 
SOCIALISTISKA BOJEN
Vänsterns Studentförbund (vsf) är den 
feministiska och socialistiska bojen i det 
studentikosa träsket! Vi tar kamp för stu-
denternas frågor på Umeå Universitet.

Vi ställer upp i kårvalet till Umeå 
Studentkår men vi har även företrädare 
i andra kårer vid Umeå Universitet och 
försöker öka studenters inflytande för ett 
jämställt och demokratiskt universitet.

Ett av VSF Umeås starkaste kort är 
bokbord som vi håller regelbundet. Under 
kårvalet, som äger rum i april varje år, 

står vi vid bokbord dagligen och bjuder 
på kaffe, samtal och delar ut flyers. Vi lad-
dar även upp vid andra tillfällen, exem-
pelvis på välkomstmässorna vid varje ter-
minsstart och när vi arrangerar offentliga 
föreläsningar. 

Vi har medlemsmöten ungefär varan-
nan eller var tredje vecka, är du intresse-
rad så är det bara att komma förbi!

Therese Eliasson
Karin Löfvenmark

Elin Alexandersson och Karin Löfvenmark på 
välkomstmässan våren 2016.

mailto:umea%40vansterstudenterna.se?subject=
https://www.facebook.com/vsfumea
mailto:umea%40vansterstudenterna.se?subject=
http://vansterstudenterna.se/


vänsterpartiet umeå

12

ÅSIKTER
Mindre politik i facket, 

MER FACKLIGT  
I POLITIKEN
De fackliga frågorna är helt centrala för ett parti som 
vill vara socialistiskt. Det är själva nerven i vårt politiska 
uppdrag. Det ger politiskt existensberättigande och legi-
timitet samtidigt som det är på arbetsplatserna kraft-
mätningen mellan arbete och kapital äger rum på rik-
tigt. Med denna insikt i det politiska bagaget kan man 
tänka sig att det är från facket arbetarrörelsens politiska 
grenar ska hämta inspiration och livskraft till sitt arbete.

Så gjorde arbetarrörelsen tidigare. Men de senaste 
åren verkar det inte vara fackföreningsrörelsen som 
inspirerat politiken, utan tvärtom. Det är snarare poli-
tiken som genom olika kanaler har fått fackföreningsrö-
relsen att ändra fokus, från en kamp om gemensamma 
materiella intressen till en kamp om medlemmarnas 
åsikter. Det handlar om sådant som brukar kallas för 

”värdegrundsarbete”: Man ska vara feminist, anti-SD och 
ha korrekta värderingar i övrigt. Men egentligen borde 
strömmen gå åt andra hållet.  

Istället för mer politik i facken så behövs mer fack-
ligt i politiken. Då menar jag inte arbetsmarknadspoli-
tik, jag menar fackligt som ett politiskt förhållningssätt. 
Den fackliga analysen är självständig och ska egentligen 
inte ta partipolitisk hänsyn. Det är inte samma sak som 
att vara politiskt neutral, utan det är att förhålla sig till 
klassen i första hand. Inför varje vägval och målkonflikt 
utgår den fackliga analysen från frågan: Hur påver-
kar det här arbetarklassen? Och maktförhållandena 
i klasskampen? Traditionellt fackligt arbete handlar 
sällan om politiska målsättningar uppifrån och ned, 

men kan formulera desto bättre samhällspolitiska mål 
nedifrån och upp.

Vi skulle behöva en ordentlig dos av detta: Mer 
fokus på egna klassbaserade lösningar på aktuella sam-
hällsproblem och mindre på att inte kränka någon. Ta 
exempelvis hur den nya vänstern går fram med poli-
tik och retorik fokuserad på diverse “utsatta grupper”. 
Det är visserligen hedervärt att bry sig om människor i 
periferin – men det är inte klasspolitik. Det gör katolska 
organisationer också, det är inte progressivt i sig.

Det progressiva är att lyfta kollektivet i sin hel-
het –då följer de mest utsatta med. Det är inte fel 
att lyfta fram de som har det särskilt svårt, se bara 
på hur Kommunal prioriterar undersköterskor i 
avtalsrörelsen. De lyfts dock fram som en del av 
kollektivet. Men när vi i vänstern framhäver soci-
alt utsatta människor framför breda löntagargrup-
per gör vi det utifrån att de ska markeras som 
avvikare från kollektivet. De flesta är inte 
funktionshindrade/HBTQ-personer/
invandrare/hemlösa – just därför 
uppmärksammar vi dem. 

Den svenska vänstern riske-
rar att förvandla sig själv till det 
västeuropeiska genomsnittet: Man 
finns, grovt sagt, bara för dem med 
kulturellt kapital och de riktigt soci-
alt utsatta – folkflertalet söker sig 
någon annanstans. Så kan vi inte ha 
det om ambitionen är att samla en 
majoritet för att förändra samhället 
i grunden. Arbetarrörelsens politiska 
partier måste i större grad präglas av 
fackliga analyser och mindre av värde-
ringspolitiska diskurser. 

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  nejlikan@vansterpartiet.se

Den svenska vänstern riskerar att 
förvandla sig själv till det västeuro-

peiska genomsnittet /.../Arbetarrörelsens 
politiska partier måste i större grad präglas 
av fackliga analyser och mindre av värde-
ringspolitiska diskurser.

mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=
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Ibland gäller det att stanna upp och 
tänka till. Ibland när det kan verka 
hopplöst och den ena negativa hän-

delsen efter den andra avlöser varandra. 
Det senaste halvårets händelser med 
terrordåd, flyktingkriser och en växan-
de rasistisk opinion kan få oss att tappa 
modet.

Då tänker jag på de tillfällen under 
mitt liv då värderingar i samhället till 
synes helt plötsligt har svängt. Då mina 
åsikter från att ha delats av en minoritet 
plötsligt visat sig delas av en majoritet 
och nu blivit politiskt korrekta.

Att gå ut och äta på restaurang, ta 
en fika på ett café eller ha en utekväll 
innebar förr att befinna sig i rökfyllda 
rum. Både som personal och gäst fick du 
acceptera att bli helt inrökt. Själv hade 
jag småbarn i mitten av 1980-talet och 
det var svårt att hitta ställen för barnen 
att äta lunch eller fika på utan att de 
klagade över rök och i värsta fall började 
må illa. När debatten först började om 
ett rökförbud hördes mycket upprörda 
röster. I stort sett alla krogar och andra 
uteställen skulle gå i konkurs och behöva 
stänga Men det omöjliga visade sig 
efter bara några år vara helt möjligt. Nu 
finns det väl inte många som vill ha bort 

rökförbudet och kroglivet blomstrar som 
aldrig förr.

I slutet av 1970-talet minns jag 
frustrerande diskussioner om homosex-
ualitet. Att det bland mina vänner fanns 
flera som inte alls ville acceptera homo-
sexualitet, det var ju ändå ”onaturligt, lite 
äckligt och inte alls normalt”. Att tycka 
och säga så då var helt okej och vi som 
inte höll med fick ofta möta motstånd 
och ilska. Idag är klimatet helt annor-
lunda, även om det tyvärr fortfarande 
finns diskriminering och hatbrott så är 
skillnaden milsvid. Värderingarna har 
svängt rejält och vägen går framåt. 

Debatten som följt på händelserna i 
Köln har varit spännande att följa. Från 
att ha fått mig att bli upprörd och nedsla-
gen av att möta rasism och kvinnohat så 
hittar jag nu fler och fler guldkorn. Det 
som gjort mig mest hoppfull är de män 
som skrivit om manlighetsnormen och 
vad den gör med män som grupp. Att 
män måste inse detta och ta ansvar. Med 
en rysning minns jag diskussioner i min 
ungdom med män inom vänstern där 
feminism var något suspekt och grum-
liga åsikter om kvinnor och sexualitet 
dök upp och gjorde oss gråtfärdiga. Idag 
tänker jag att det är nu det vänder, att det 

om några år kommer att vara politiskt 
korrekt att tala om manlighetsnormen 
och dess negativa konsekvenser för oss 
alla. Värderingarna är på väg att svänga.

Människan är på gott och ont ett 
flockdjur. När tillräckligt många ur 
flocken plötsligt vänder åt ett nytt håll så 
följer alla med. Då är den nya riktningen 
plötsligt självklar och allt annat verkar 
”gammalmodigt och dumt”. Men att nå 
denna vändpunkt är inget som går av sig 
själv. Det är hårt politiskt arbete, många 
svettiga debatter och samtal på jobbet, 
bland vänner och bekanta. Det är att 
känna sig utsatt och ta risken att få möta 
taskigheter och kanske till och med våld 
eller hot om våld. 

Uppgiften måste vara att visa på det 
bättre samhälle och liv som finns om 
vi springer åt rätt håll. Vi ska måla upp 
bilden av hur framtiden kan se ut, hellre 
än peka varnande på de svarta molnen. 

Annika Herrström

Foto: Free Photos, geralt

Betraktelse av Annika Herrström

Det omöjliga som visade 
sig vara helt möjligt!

Foto: C
olourbox
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Vänsterpartiet måste 

VÅGA VARA VÄNSTER  
Folk i allmänhet är idag politiskt depri-
merade. Världspolitiken är ett kaos, och 
Sverige har gått från att vara en ljus stjär-
na i mörkret, till att bli något av en spjut-
spets i motsatt riktning. 

Världens länder såg på när Sverige 
för bara något år sedan var den ledande 
signaturen för hopp, solidaritet och med-
mänsklighet. Vi bar fanan högt och skulle 
satsa stort. Det var vi som skulle visa 
vägen för världens länder i dessa tider av 
kris. Så vad hände?

Vi gav upp. Vår regering slängde in 
handduken, drog i nödbromsen och 
hoppade i livbåten. 

Inte nog med att svenska väljare helt 
plötsligt stod panikslagna i ursinnig för-
virring, de övriga europeiska länderna 
såg sin ledare falla. Vilka signaler har vi 
skickat ut till världens folk, när vi som 
fanbärare, ledare i tider av kris, helt plöts-
ligt ger vi upp och vänder kappan efter 
vinden? 

Det förvånar mig inte att folk vänder 
ryggen till politikerna i tider som dessa. 
Politikerna har inte gjort sig förtjänta 
av folket stöd. Att Sverigedemokraterna 
växer beror snarare på att de andra par-
tierna inte är pålitliga, än att stödet för 
rasism, sexism och ärkekonservativ natio-
nalism skulle ha nått in i folks hjärtan.

Dags att visa vänsterns Sverige
Jag vill hävda att Sverige är väldigt vän-
ster. Vi är ett socialistiskt folk som har 
lyckats bygga ett land där solidaritet all-
tid har varit ledordet. Vi har under gene-
rationer av politiska svängningar visat 
att det är kollektiva lösningar som leder 
till framgång i samhället. I Sverige bär 
man med sig en känsla av trygghet till 
sin omgivning, tillit till andra medborg-
are, och frihet att kunna bli vem man vill. 

Vi har tillsammans skapat detta samhälle, 
och det ska vi vara stolta över.

Idag tycks folk ha glömt bort att det 
faktiskt är vänsteridealen som ligger till 
grund för detta samhälle. Det är välfärden 
och jämlikheten. 

Sedan decennier har socialdemokra-
tin tappat sin ideologi, och därför fallit 

pladask. Samtidigt har högern börjat 
bryta ned de grundfundament varpå det 
svenska samhället vilar. Högern vinner 
valen eftersom de levererar budskap om 
en ljus framtid, och konkreta steg för att 
ta sig dit. Vänstern har försökt visa på de 
förödande resultaten av denna osolida-
riska omfördelningspolitik, men vi har 
allt för ofta anpassat oss efter nästa steg 
i den trappa av reformer som högern sta-
kat fram. 

Det är dags att ta sig ur den falska 
idén om enkelspåriga reformvägar. Som 
vänster kan vi inte längre gå på samma 
väg som övriga partier. Vi måste välja en 
helt ny väg där vi lägger alla ramverk och 
föreställningar åt sida. Vi måste våga vara 
systemkritiska och självständiga, sluta 
snacka om reformer inom ramarna för 
regeringens kommande budgetförslag 
och börja lägga upp spelplanen för vårt 
eget samhälle. Det samhälle som vi egent-
ligen står för, det samhälle som vi vet att 
det svenska folket älskar. 

Det är lättare sagt än gjort, jag vet. 

Kontentan med denna text är få vänstern 
att bli stolt över sin politik. För vi har inte 
bara idéerna för det mest rättvisa sam-
hället, vi har också folkets stöd för detta 
samhälle.

En vågad politik
Är man stolt över sin politik är den lätt 
att vinna gehör för. Vi som vänster vet att 
vår politik är grunden för det folk vill ha i 
ett samhälle, och därför borde vi inte vara 
fega med att berätta det. 

För att göra en lång historia kort så 
tänker jag nämna några få exempel på 
riktningar som jag tror går hem idag.

Välfärden och ekonomin
Det som skiljer vänstern från högern, i 
stora drag, är sättet att se på makt, ägande 
och medborgerligt inflytande. Här måste 
vänstern bli tydligare. 

1. Vi vill, överlåta mer makt över arbe-
tet åt arbetarna inom de offentligt 
finansierade verksamheterna. Sko-
la, vård, omsorg. Här kan politiker-
na låta bli att vara klåfingriga, de 
som jobbar inom verksamheten har 
ofta bättre förslag på förändringar än 
politikerna.

2. Vi vill, låta politiken få kontroll över 
nationalekonomin, för hur ska vi 
annars kunna finansiera vår välfärd? 
Återreglera centralbanken till att 
börja med. På sikt ska givetvis finans-
marknaden även vara reglerad samt 
att storbankerna ska ägas av våra 
medborgare, och inte kostymklädda 
mångmiljardärer.

3. Vi vill, låta privatpersoner få rätt-
vis ekonomisk rådgivning. Förstat-

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

Vi måste våga vara 
systemkritiska och 

självständiga [och] sluta snacka 
om reformer inom ramarna 
för regeringens kommande 
budgetförslag. 
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liga mäklarväsendet, all person-
lig bankrådgivning samt juridisk 
hjälp vid större ekonomiska hän-
delser (bouppteckning, skilsmässa 
etc.). Ingen kapitalist ska kunna tjä-
na pengar på att lura till dig ett dåligt 
lån, en alldeles för dyr bostad, eller 
nekas juridisk hjälp.

6-timmars arbetsdag
Detta kanske är ett orimligt förslag att dri-
va igenom överallt på en gång. Men idén 
med förkortad arbetstid säger så mycket 
mer om vart vi vill i samhället, att vi inte 
har råd att dölja den. Vänstern vill ge fol-
ket mer frihet, mer makt, mer liv. Den här 
reformen har potentiellt helt vansinnigt 
positiva konsekvenser för jämlikhet, häl-
sa, miljö och livsglädje. Vilka vill inte ha 
det? Om det nu inte är möjligt att genom-
föra på en gång överallt, ja då får vi göra 
det här och där, över en tid, men det kom-
mer att vara värt allt. 

Investera mera
Det här är mer eller mindre en självklar-
het för en vänsterpartist, och det snack-
as mycket om det, därför tänker jag hålla 
mig kort. 

Investeringar i långsiktiga projekt 
såsom infrastruktur, bostäder, och ener-
giproduktion är alltid lönsamt. Det ska-
par jobb, boende, energiförsörjning och 
ett bättre samhälle för alla. Det enda som 
talar emot dessa satsningar är den poli-
tiska verkligheten. 

Politiker vill vinna nästa val, och där-
för är små satsningar som ger direkta 
resultat (läs skattesänkning) mer attrak-
tivt. Här är vänstern som bäst idag, men 
det har ju visat sig att det inte räcker för 
att få folkets röst i valen. Nå, det är trots 
allt vårt svar på, i princip, allt.

Svetsa samman massorna
Nog för att detta inte är en politisk val-
fråga, men den är nog så viktig. Därför 
vill jag avslutningsvis uppmana alla vän-
sterpartister, och alla gräsrotsengagera-
de socialister, feminister och antirasister 

att organisera er tillsammans. Om det är 
någonting som den politiska depression 
vi idag lever under har visat oss, så är det 
att folk älskar att vara organiserade. 

I vårt land är folk vänster i hjärta 
och själ, och därför tror vi på solidaritet, 
medmänsklighet och kraften av att vara 
många. Vi har sett det explodera runt om 
i Sverige det senaste året, genom solidari-
tetsrörelser inte minst för flyktingar. Det 
är dags att våga vara en bred vänster som 
öppet samarbetar med andra organisa-
tioner i mycket större utsträckning. Till 
skillnad från högern är det vi som på rik-
tigt vill förändra samhället. Vi är en del av 
samma rörelse. Vi är otroligt många. Gör 
vi det tillsammans kan ingen stoppa oss.

Bore Sköld
Ordförande för 

Vänsterpartiet Västerbotten

Om det är någonting 
som den politiska 

depression vi idag lever under 
har visat oss, så är det att folk 
älskar att vara organiserade. 

vänsterpartiet 
västerbotten

http://vasterbotten.vansterpartiet.se/
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KÄRNKRAFTSBYGGET  
I FINSKA PYHÄJ KI  
ÅSIKTER. Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har under fyra år hunnit bygga upp en imponerande verksamhet. 
Kärnkraftsbygget i Pyhäjoki på finska sidan av Bottenviken i höjd med Lövånger var den utlösande orsaken när nätverkets 
bildandes. Kärnkraftverket kommer att ligga 15–20 mil från Luleå, Skellefteå, Umeå. Under fyra år har nätverket hållit 
möten, föredrag, utfrågningar, sätter igång brevkampanjer och genomfört aktioner längst hela norrlandskusten samt i 
Stockholm. Dessutom har nätverket varit med på uppvaktningar i Helsingfors och anordnat resor till Pyhäjoki. Klassiskt 
folkbildning och grundläggande basarbete alltså, säger Mattias Nilsson.

De specifika kärnkraftsbygget i Bottenvi-
ken är dålig ide på många plan. Ursprung-
ligen ville EU och Finland göra sig mer 
oberoende av rysk energi. Men allt efter-
som tunga och långsiktiga investerare 
drog sig ur kärnkraftsföretaget Fenno-
voima, blev det ryska helstatliga energi-
bolaget Rosatom störste ägare. Rosatom 
som aldrig hymlat med att utveckla kärn-
vapen, ska bygga reaktorn och leverera 
bränslet som består av upparbetat uran 
från använt kärnbränsle.

Det är ett tydligt exempel på hur nära 
kopplingen är mellan kärnkraft och kärn-
vapen. Kärnvapen, liksom handel med 
utarmat uran är två branscher som också 

hör till den ”fredliga” kärnkraftsindustrin.
Som många påpekat är kärnkraft vid 

Bottenviken dessutom särskilt dåligt 
eftersom Bottenviken är ett väldigt käns-
ligt innanhav med bräckt vatten och 
lågt utflöde. Utsläpp av varmvatten och 
otäcka ämnen späs därför inte ut i särskilt 
stor utsträckning utan riskerar att skvalpa 
runt länge.  Ett kärnkraftverk vid Botten-
viken skulle förändra hela vår framtida 
livsmiljö. De skulle bli ett stort miljöhot 
med sina risker och radioaktiva utsläpp.

Det är viktigt att komma ihåg att 
 Tjernobyl och  Fukuchima är pågå-

ende katastrofer. De läcker enorma mäng-
der radioaktivitet och vi vet fortfarande 

inte vet hur vi ska handskas med dem. 
Risken för haveri är bara en av anledning-
arna till varför kärnkraft är dåligthet. 

Kärnkraft kräver uranbrytning. Och 
den är skitig vart helst de sker, skitigast 
där de oftast sker i fattiga länder. Men vi 
har också eländiga exempel från rikare 
länder, till exempel Finland.  Där sa man 
sig ha ”värdens bästa miljölagstiftning” 
(känner ni igen de argumentet från svensk 
Miljölagstiftning förande till exempel 
gruvnäringen) Man började bryta nickel 
i Talvivaara. Kom på att de också fanns 
uran. Och vips hade man en urangruva. 
Men så hände de som inte ska hända men 
som ändå sker ibland; en damm brast och 

KÄRNKRAFTSFRITT BOTTENVIKEN: Följande 
nackdelar och problem hör ihop med kärnkraften:

1. Det högaktiva avfallet avger livsfarlig strålning åtminstone i 
200 000 år. Man har fortfarande inte kunnat lösa problemet 
med slutförvaringen av detta avfall.

2. Produktionskedjan för kärnbränsle medför märkbara 
miljöskador. Se  Greenpeace om kärnkraft.

3. Varmvattenutsläppen från kärnkraftverken bidrar till 
överväxtligheten i havet (alger med mera).

4. Tillgången på uran är begränsad och icke-förnybar.

5. Den stora mängd tillgänglig el som kommer ut på marknaden 
när nya kärnkraftverk byggs minskar elkonsumenters och 
producenters intresse för energieffektivisering.

6. Det är svårt att förutspå prisutvecklingen för kärnkraft. Att 
bygga kärnkraft är dyrt och långsamt: elproduktion med 
förnybara energikällor börjar vara förmånligare redan nu.

7. Elproduktion baserad på kärnkraft är sårbar i krissituationer 
och kärnkraftverk utgör lockande objekt för angrepp. 
Kärnanläggningar utgör överhuvudtaget en risk för olyckor.

8. Ett kärnkraftverk kan innebära en risk för dem som bor i 
närheten av det även då det fungerar normalt.  
Se  Childhood cancer near nuclear power stations.

kärnkraftsfritt 
bottenviken

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tjernobylolyckan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fukushima-olyckan
http://www.greenpeace.org/sweden/se/Karnkraft/
http://www.ehjournal.net/content/8/1/43
https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/?fref=ts
http://karnkraftsfritt.nordansmak.se/wp/kontakta-oss/
http://karnkraftsfritt.se/
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förgiftade stora delar av älven nedströms. 
De visar tydlig hur skitig uranbrytning är 
– en brytning som är ett måste till för att 
kärnkraft ska finnas.  

Kärnkraft kräver transporter av radio-
aktivt material: till upparbetning, till slut-
förvaring där de finns risk för olyckor 
liksom risk för terror och att de radioak-
tiva ämnena på något sätt ska hamna i fel 
händer. Slutligen finns ingen lösning på 
hur den radioaktiva restprodukten ska 
slutförvaras. Kärnkraft är således ohållbar 
och skitig i alla sina produktionsled.

Det är pinsamt att Umeå kommun som 
enda närliggande kommun längst norr-
landskunsten inte uttalar sig om risker-
na av ett kärnkraftverk i närområdet. Alla 
andra kommuner har nyttjat möjligheten 
att vid upprepade tillfällen kommenterat 
och skickat in remisser för påtala risker 
och rikta kritik.

Det är därför viktigt att vi på alla sätt 

visar stöd för Pro Hanhikivi i Pyhäjoki. 
Under sommaren ockuperades udden. 
Jag var själv där tillsammans med nätver-
ket och träffade aktivisterna och såg den 
skövlade grunda viken där kärnkraftver-
ket ska stå.

I höstas godkände finska myndigheter 
dumpning av stora mängder mudder-
massor i Bottenviken från hamnbygget i 
Pyhäjoki. Detta trots bristande miljökon-
sekvensbeskrivning och inga alternativ 
var utredda. Vänsterpartiet fick igenom 

ett kritiskt uttalande i Miljö- och häl-
soskyddnämnden, men planerna fort-
skrider. Till våren planeras en aktions-
vecka ute på Hanekiviudden i Pyhäjoki. 
Då ska vi dit igen.

Vi måste göra vårt för att stoppa byg-
get i Pyhäjoki och etableringen av kärn-
kraft i Bottenviken.

Mattias Nilsson
Aktiv inom miljörörelsen och lokal- 

politiker för Vänsterpartiet Umeå

Man började bryta 
nickel i Talvivaara. Kom 

på att de också fanns uran. Och 
vips hade man en urangruva. 

Mattias  Nilsson, fjärde person från vänster, i finska Pyhäjoki för att demonstrera sitt missnöje över 
byggnationen av kärnkraftverket.

Foto: C
olourbox
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Det är ett ideologiskt felslut 

RASISMEN FÖRSVINNER 
INTE MED SOCIALISMEN 
Det är dags att tänka större!
Programkommissionen har presenterat 
sitt förslag till  ny skrivning om rasism 
i partiprogrammet och med den nya 
skrivningen tar kommissionen ett avgö-
rande steg i den successiva teoretiska 
utvecklingen partiet genomgått.

Partiprogrammets nuvarande skriv-
ningar är något splittrade, men kortfattat 
och förenklat uttryckt betraktas rasismen 
som ett av kapitalismens uttryck. Trots 
att det finns skrivningar om struktu-
rell rasism landar det teoretiska resone-
manget i konklusionen: för att komma åt 
rasismen måste vi förändra de materiella 
förutsättningar (exempelvis arbete och 
bostad åt alla) och de materiella förhål-
landena (makten över kapitalet), vilket 
egentligen är en vackrare omskrivning 
för: Om vi avskaffar kapitalismen och 
inför socialismen kommer rasismen att 
försvinna. 

Tanken att rasismen avskaffas genom 
kapitalismens avskaffande bygger på en 
sträng analys med teoretisk utgångs-
punkt i den marxistiska teorin om bas 
och överbyggnad. Teorin beskriver pro-
duktionsförhållandena, det vill säga sam-
hällets ekonomiska struktur (basen), och 
de politiska, juridiska och ideologiska 
institutionerna (överbyggnaden), det vill 
säga ”det samhälleliga medvetandet”, och 
kan beskrivas som den synliga delen av 
samhällssystemet – en yta som döljer 
det verkliga innehållet (basen) därunder. 
Basen är överbyggnadens förutsättning 
och ramsättning, varför det inte är lönt att 
försöka ändra idéer, filosofier, livsåskåd-

ningar med mera. Det handlar om att 
ändra samhällets ekonomiska struktur: 
att arbetarklassen uppfyller sin historiska 
uppgift och avskaffar kapitalismen.

På vilket sätt är en diskussion om bas 
och överbyggnad intressant när det rör 
rasismen? För att förstå Vänsterpartiets 
teorier om rasism behöver vi titta på bas 
och överbyggnad och förstå den. Den 
avslöjar vilka typer av verktyg som finns 
och de möjliga analyser som kan göras 
inom den teoretiska ramen. För det första 
betraktas klassfrågan (och numera även 
könsfrågan) som materiell och tillhör 
basen, medan ras betraktas tillhöra över-
byggnaden. Det är bara en idé.

För att förstå hur rasismen kom att 
inordnas under klassanalysen behöver vi 
titta på hur Vänsterpartiet ser på fascism. 
Vänsterpartiet har historiskt betraktat 
fascismen som en småborgerlig reaktion 
som fick stöd av kapitalet för att hantera 
ekonomiska kriser och hotet från en allt 
starkare och aktivare arbetarrörelse som 
gjorde anspråk på samhällsmakten. Fasci-
smens metod var att rikta sitt budskap till 
arbetarklassen medan den representerade 

kapitalets intressen, och därmed skapa 
splittring i ledet. Under andra hälften av 
1900-talet ökade rasfrågornas betydelse i 
och med befrielse- och medborgarrätts-
rörelserna. Teoretiskt kom rasismen att 
betraktas som ett uttryck för fascism och 
imperialism, och som konsekvens under-
ordnades därför klassanalysen. På samma 
sätt som kvinnokampen tidigare hade 
underordnats klasskampen betraktades 
rasism som en funktion av kapitalismen.

I den mån rasism diskuterades inom 
svensk arbetarrörelse var det genom en 
analys av klassförtryck. När förståelsen 
av rasismen sattes inom ramen för det 
kapitalistiska systemet gjordes rasifierade 
individer till ett lager inom arbetarklas-
sen. Därmed skapades en underordnad 
kategori/klass inom arbetarklassen. Följ-
den blev att den socioekonomiska situa-
tionen för rasifierade betraktades i termer 
av ekonomiskt förtryck och inte som en 
konsekvens av rasförtryck. På så vis gavs 
rasismen en funktion i det kapitalistiska 
systemet, med effekten att det dolde rasis-
men för det högre kallet: klasskampen. 

Rasistiska uttryck betraktades som 
en konsekvens av antingen att ekonomin 
var i kris eller som ett ”falskt medvetande” 
– ett idémässigt förhållande inom över-
byggnaden för att genom ytliga konflikter 
splittra arbetarklassen i deras kamp för 
högre löner och bättre arbetsförhållan-
den. Att lyfta rasismen specifikt var att ta 
bort fokus från och förminska klassfrå-
gan och spela arbetsgivaren i händerna – 
upplevelser av rasism var egentligen bara 

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

På samma sätt 
som kvinnokampen 

tidigare hade underordnats 
klasskampen betraktades 
rasismen som en funktion av 
kapitalismen.

http://umea.vansterpartiet.se/files/2016/02/Om-rasism-utdrag-ur-förslaget-till-nytt-partiprogram.pdf
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upplevelser av samhälleliga förhållanden 
i klassamhället. Det är egentligen logiskt; 
för när ändå den rasistiska problemati-
ken var ett uttryck för kapitalismen fanns 
inget skäl i att fokusera på den frågan. 
Den skulle ändå lösas med socialismen. 

När feminismen slog sig fram inom 
Vänsterpartiet var det genom en kritik 
mot en ensidig betoning av klassana-
lys, som inte skiljer sig från det tidigare 
beskrivna. 

Feministernas kamp betraktades i 
bästa fall med avvaktande skepsis; ”köns-
förtryck” och talet om ”patriarkat”..., vad 
var det egentligen om inte ett avsteg – 
ett splittrande och störande moment i 
klasskampen! Könsförtryck är väl ändå 
bara upplevelser – ett falskt medvetande? 
Att förstå att könsförtrycket kan existera 
oberoende av klassförtrycket var för stora 
delar av vänstern svår att hantera, men 
idag ser vi klass och kön som två separata 
strukturer som griper in i varandra.

Vänsterpartiet står nu inför samma 
utmaning som när feminismen blev par-
tiets andra ben. Nu är det rasförtrycket 
som programkommissionen anser ska 
erkännas som separat maktstruktur från 

kapitalismen och patriarkatet. Detta pro-
vocerar och skapar ryggmärgsreaktioner 
av avståndstagande hos somliga. Det 
handlar trots allt om att avstå privilegier 
och makt. Argumentationen är märk-
bart lik dem som mötte våra feministiska 
pionjärer i partiet, men paradoxalt nog 
kommer kritiken även från feministiskt 
håll: att lyfta rasism och rasifiering som 
egen maktordning påstås då vara att ta 
bort fokus från och förminska kvinno-
kampen. Det är samma ideologiska felslut 
som drabbade kvinnokampen tidigare. 

Argumentationen om fokus och för-
minskning skulle däremot kunna legi-
timeras genom en konsekvent hållning 
som även inkluderar feminismen med 
samma motivering rörande klasskampen. 
Dock hoppas och tror jag att vi kommit 
längre än att det i vårt parti finns de som 
anser att klassfrågan förminskas genom 
att vi tagit till oss teorier om patriarka-
tet. Få skulle skriva upp under på att det 
har försämrat partiets politiska förutsätt-
ningar eller att våra förslag och vår politik 
hamnat fel.

Vissa menar dock att ett till ben blir 
att ta ett steg in i ”identitetsträsket”, men 
den som tar avstånd eller manar till 
avstånd från identitetspolitik måste även 
ta avstånd från feminismen. 

Min uppfattning är att kvinnor aldrig 
enbart kan ses som kvinnor. Det räcker 
inte för att förklara hur ojämlikhet uppstår 
eller hur makt utövas. Maktordningar kan 
inte rangordnas – det vill säga att ingen 

maktordning 
står över någon 
annan. Klassförtryck kan 
inte ses som grundläggande för vare sig 
könsförtryck eller rasförtryck, på ett 
sådant sätt att de senare omedelbart löses 
upp så fort vi börjar korrigera det förra. 

Det är vår plikt som vänsterparti att 
uppmärksamma hur exempelvis ”vithet” 
och ”heterosexualitet” spelar in i sam-
hället, precis som ”klass” och ”kön”. Ifall 
det hade varit sant att rasförtryck kunde 
inordnas under en klass- och könsana-
lys skulle förutsättningarna för Anna 
Andersson och Abdulla Muhammed 
vara identiska, exempelvis i möjlighet att 
få jobb och bostad. Från forskning vet 
vi dock att så inte är fallet. Muhammed 
har sämre förutsättningar än Andersson, 
trots att han är man och hon är kvinna. 
Uppfattningar om ras spelar roll och den 
har en reell betydelse för de rasifierade 
som bor i Sverige idag. 

Den med en vit kropp rör sig lättare 
i samhället än en person med en icke-vit 
kropp, och det beror inte bara på kapi-
talismen och patriarkatet. Det handlar 
om ytterligare en maktstruktur. Därför 
ställer jag mig positiv till programkom-
missionens inriktning på skrivningar om 
rasism. Jag anser att den är framsynt. All 
programutveckling är dock alltid en syn-
tes, varför det är viktigt att alla är öppna 
och beredda att lyssna på varandra.

Daniel Nyström

Maktordningar kan 
inte rangordnas /.../ 

Klassförtryck kan inte ses som 
grundläggande för vare sig 
könsförtryck eller rasförtryck...

Foto: C
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att tänka på
Redaktionen för Nejlikan diskriminerar inte mellan lägg. Allt som skickas in tas med. 
De enda krav som finns listas nedan och bygger på de debattregler Vänsterpartiet  
har centralt. Är du osäker på hur man skriver en debattartikel finns tips här:

1. Den som skrivit inlägget ansvarar för innehållet.
2. Debattinlägg ska vara skrivna som en artikel.
3. Artikeln bör omfatta minst 1 500 tecken (inkl blanksteg) och maximalt 7 000 till 

7 500 tecken (inklusive blanksteg). Bidrag som är för korta/långa kan komma att 
skickas tillbaka för redigering. För långa artiklar kan också kortas av redaktören 
och sker i samråd med författaren.

4. Debatten ska kännetecknas av god ton och kamratlighet.
5. På debattsidan får man inte:

• Uppmana till brott eller sprida vidare annans uppmaning till brott.
• Göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, 

hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuell läggning som 
klandervärd eller liknande.

• Utöva hot eller trakasserier mot enskild person eller organisation.
• Skriva anonymt eller utgöra sig för att vara någon annan person.

6. Redaktionen förbehåller sig – mot beaktande av ovanstående ambitioner – rätten 
att från fall till fall avgöra om en debattartikel ska publiceras eller inte.

ÅSIKTER
Vill du dela med dig 
av någon erfarenhet 
eller framföra en åsikt? 
Skriv och skicka in.

 nejlikan@vansterpartiet.se

tio tips för en bra  
debattartikel

mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=
http://www.vansterpartiet.se/assets/151202-Tio-tips-for-en-bra-debattartikel.pdf
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Bli prenumerant  
och få gratis böcker

Du kan också beställa ditt erbjudande på www.flamman.se/kampanj

Prenumererar du  
redan på Flamman? 
Lugn – du kan med fördel ge bort en 
prenumeration till någon du tycker 
borde läsa tidningen. Välj en rabat-
terad prenumeration eller bokpremie 
(och behåll boken själv!).

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Beställ din prenumeration på Flamman till specialpris!

Välj mellan:
l  20% rabatt på ordinarie prenumerationspris
l  Skänka 100 kr till Fristadsfonden
l  Speciellt utvald boktitel utan extra kostnad

Bästa valet är 
en autogiro-

prenumeration för  
45 kr/månad – vi bjuder 
på första månaden samt 
valfri premie.

→
l  Signerad av författaren Daniel Suhonen l  Liv Strömquists Kunskapens frukt

l  Skänk 100 kr till Fristadsfonden

* Vi drar 45 kr/månad. Du förbinder dig att 
prenumerera i minst 12 månader och kan 
därefter när du vill avsluta prenumerationen. 
Vi skickar ett medgivande som du fyller i.

** Daniel Suhonens bok Partiledaren som klev 
in i kylan finns i begränsad upplaga.

Svarspost
111 816 700
110 22 Stockholm

Namn

Adress

Postnr/ort

Telefon/Mobil                           Födelseår

E-post

Porto  
betalt

JA! Jag vill ha en prenumeration på Flamman
12 månader 539 kr. Välj en bok utan kostnad!

12 månader med 20 % rabatt – 430 kr (ord pris 539 kr)

12 månader med autogiro* (45 kr/mån) första månaden gratis. Välj premie!

6 månader med 20 % rabatt – 235 kr (ord pris 295 kr)

3 månader 169 kr

Jag vill ge bort en prenumeration – kontakta mig!

Inget bokporto tillkommer. Inbetalningskort 
för prenumerationen kommer på posten 
inom två veckor.

Jag väljer följande premie:
Partiledaren som klev in i kylan (signerad)**

100 kr till Fristadsfonden

Vad ska vi göra med varandra

Reinfeldteffekten

Kunskapens frukt

Startdatum. När ska prenumerationen börja gälla?

Jag vill att prenumerationen startar snarast.

Jag vill att prenumerationen 
startar

M
U

STA
FA

 K
H

A
Y
A

T/C
C

l  Välj bland flera olika titlar

http://www.flamman.se/kampanj
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MED VISIONERNA 
OCH FÖRSLAGEN
Helt osannolikt har redan ett år passerat av 
mandatperioden! Många av oss med förtroen-
det att representera partiet på olika parlamen-
tariska uppdrag var nya, trots det har vi som 
parti den i särklass starkaste laguppställningen 
och en helhetspolitik utifrån rättvisa, feminism 
och människovärde. Vår politik håller ihop. 
Men att ha den bästa politiken räcker inte. Om 
vi inte klarar att översätta den i tydlig kommun-
politik och att även utåt beskriva för umeborna 
att med vår politik – ett ständigt barnperspek-
tiv, en feministisk stadsplanering och öppenhet 
– så får vi ett jämlikare och rättvisare Umeå för 
alla. 

Vår strategi för mandatperiodens första 
år var att det är då vi är som mest aktiva med 
att lägga våra förslag, medan senare delen av 
år 2017 kommer att handla om att knyta ihop 
säcken. Under hela år 2018 kommer vi att foku-
sera på några stora huvudfrågor och mobilisera 
för en valrörelse. Vi ska vinna valet! Då är det 
väldigt viktigt att vi har ett gediget politiskt 
innehåll i ryggen som vi också kan kommuni-
cera i valstugorna och på gator och torg. Det är 
då vi ska förklarar vilket slags Umeå som skulle 
bli verklighet om vi styrde. Och med det sagt 
så ska ni veta att vi jobbar som om varje dag 
vore en valrörelse: umeborna förtjänar en stark 
välfärd, som både utvecklar verksamhet och 
förbättrar arbetsvillkoren. 

Efter detta första år som gruppledare har jag 
smärtsamt erfarit att det inte är de bästa försla-
gen som vinner, utan det handlar mer om vilka 
kompisar man för tillfället har. Det stora partiet 
[Socialdemokraterna, reds. anm.] har visat att 
de inte är pålitliga i den politiska kompassen. 

Man samarbetar både till höger och till vänster 
så som det passar för att kunna behålla makten 
över ordförandeklubban och de betalda pos-
terna. Men för oss till vänster är ett samhälle 
aldrig bättre än sin svagaste länk. I Vänsterpar-
tiet ska vi vara annorlunda: vi har visionerna 
och förslagen – och vi är sakpolitiker. Det 
innebär samtidigt att ett starkare vänsterparti 
behövs för att verkligen kunna göra skillnad.

Slutligen har jag två medskick till er alla. 
Dels önskar vi i gruppledningen mer feed-
back, i stort och smått, såväl positiv som vad 
vi som parti bör utveckla utifrån dagspolitiken 
och långsiktigt strategiskt. Dels vill jag upp-
muntra er alla att på ett konkret sätt bidra till 
att utveckla och lyfta fram vår politik genom 
utkast till motioner, interpellationer och sådant 
vi bör lyfta parlamentariskt och utåt genom 
insändare och artiklar. Under våren kommer vi 
därför även att bjuda in till ”motionsverkstad”, 
både för idéer och konkreta texter. Håll utkik! 

Ulrika Edman
Kommungruppsledningen

S väljer sin opposition
Makten är en del av social-
demokratins diskreta charm. 
Hans Lindbergs socialdemo-
krater har beslutat att deras 
samarbetspartner, Allian-
sen, är oppositionen, medan 
Vänsterpartiet, som är ute 
i kylan, inte i opposition. 
Detta påminner lite om en 
S-märkt kårordförande som 
svarade studenters protester 
med: "Jag är vald, så jag kan 
göra vad jag vill". Verklig-
heten är dock den att S inte 
kan bestämma vilka som är i 
oppostion. Oppositon är den 
som är i motstånd, inte tvärt-
om. Maktfullkomligt är ordet.

Nej till ankomstkommun 
för ensamkommande

Under kommunstyrelsens 
sammanträde 8 december 
2015 beslutade Socialde-
mokraterna, miljöpartiet och 
Alliansen att Umeå kommun 
inte ska bli en ankomstkom-
mun för ensamkommande 
flyktingbarn. Detta trots att 
stadsdirektören innan pra-
tat sig varmt för att vi borde 
bli ankommstkommun och 
underlätta för Malmö. Endast 
Vänsterpartiet och Kristde-
mokraterna var för.  

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

kommunpolitiskt  
handlingsprogram

valplattform

resursbanken
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http://umea.vansterpartiet.se/stoppdatum-varen-2016/
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/Kommunpolitiskt-handlingsprogram-2014-18_final.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/val-2014/
http://umea.vansterpartiet.se/foretradare/kommungrupp/
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nejlikan 1:16

23

Urholkning av 
demokratin i Umeå
Socialdemokraterna vill 
stänga ner radiosändning-
arna från kommunfullmäk-
tige. Detta skedde som ett 
formalia-beslut på kommun-
styrelsens arbetsutskott den 
26 januari. Vänsterpartiet är 
mycket kritiska och anser att 
detta urholkar den kommu-
nala demokratin. 

För en tid sedan togs 
medborgarförslagen bort, 
efter det togs annonsen av 
kommunfullmäktiges dag-
ordning i lokal media bort. 
Nu ska radiosändningen från 
fullmäktiges möten också tas 
bort. Hur mycket sparar man 
på det? En miljon kronor.

 Läs mer på SVT.

Kvinnohistoriskt 
museum
När omorganisering av verk-
samheten för det Kvinnohis-
toriskt museet diskuterades 
i kommunstyrelsen i decem-
ber – om att flytta över verk-
samheten till Fritidsnämnden 
– yrkade Kristdemokraterna 
på att lägga ner verksam-
heten. Vid behandling i kom-
munfullmäktige januari 2016 
ställde sig Sverigedemorka-
terna bakom Kristdemokra-
ternas yrkande. Även mode-
raterna vill lägga ner museet.  

Höjd avgiften för 
kollektivtrafiken
Under kommunstyrelsemö-
tet i november 2015 ställde 
samtliga partier (inklusive 
miljöpartiet), utom Vänster-
partiet, sig bakom ett prin-
cipbeslut som öppnar möjlig-
heten att höja biljettpriserna 
i kollektivtrafiken med 2,5 
procent varje år i 10 åren.

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

MOTIONER, INTERPELLATIONER 
OCH ENKLA FRÅGOR
Hittills under mandatperioden har Vänstserpartiet skrivit många 
motioner i kommunpolitiken. Partiet har även skickat in ett antal 
intepellationer och enkla frågor. Nedan listar vi några av dem.

OBS! I listorna nedan finns inte det arbete vänsterpartister utför i nämnder och styrelser.

Motioner

Konstnadsfritt boendestöd
Inomhuslekplats i gamla biblioteket
Umeå kommun behöver en hBTQ-policy
Vita jobb i Umeå kommun
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen
Klimatsmart och hälsofrämjande mat som norm
Skolgång för barn till särskilt utsatta 

eU-medborgare
Begränsa bilismen – för bättre luft i Umeå
Kollektivhus – ett tryggt och hållbart boende 

såväl socialt  och ekologiskt som ekonomiskt

Utred slopa karensdagen inom förskola, skola, 
funktionshinder- och äldreomsorg

Krisboende i Umeå – Nollvision mot akut 
hemlöshet

Sportotek i Umeå
Barns säkerhet vid Väven
6 timmars arbetsdag inom hemtjänsten
Gratis kollektivtrafik upp till 13 år
Sprututbyte - för en jämlik hälsa
Klimatbudget för Umeå
Gender budgeting – Jämställdhetsintegrerad 

budgetering
Interpellationer

Varför tillgodoser inte Umeå kommun utsatta eu-migranters akuta behov?

Umeå kommuns tysta stöd till ryskproducerad kärnkraft i Pyhäjoki

Angående personlig assistans i Umeå

Prostitution och sex mot ersättning – vilken beredskap för stöd och hjälp finns inom socialtjänsten i Umeå?

Enkla frågor

Om gamla biblioteket

Om särskilt utsatta eu-medborgare

Om samordningsuppdraget för de särskilt utsatta 

eu-medborgarna

Om skolgång för barn till särskilt utsatta 

eu-medborgare

Om kollektivtrafik till Väven

Om uppställningsplats på Nydala

Om Gymanstikens hus

Om "omsorg med pedagogiskt inslag" istället för 

skolgång till barn i skolåldern som vistas i Umeå

Om äldrecentrum i gamla bibliotekets lokaler

Om alla nämndsledamöters rätt att delta vid 

presskonferenser

Om uppställningsplats för husvagnar till särskilt 

utsatta eu-medborgare och deras barn

Om Scharinska villan

Om militära fordon på nationaldagsfirandet på 

Gammlia

Om återvinning av textilt avfall m.m.

Om försörjningsstöd och skadestånd

Om ifall S står bakom deltider

Om transitflyktingar som passerar Umeå

Om uttalandet till finska myndigheter

Om skolgång för särskilt utsatta barn

Om Umeå kulturhus framtid

Om vad som händer gällande äldrecentrum i 

gamla bibliotekets lokaler

Om eldragning till husvagnslägret Baggböle med 

ett tjugotal barn

Om icke-kommersiell mötesplats vid Vasaplan

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbotten/vansterpartiet-rasar-mot-radiotystnad
mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/Motion-kostnadsfritt-boendest%C3%B6d-141104.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/Motion-fr%C3%A5n-V-Inomhuslekplats-i-gamla-biblioteket.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/Motion-HBTQ-policy.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/Motion-Vita-jobb.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150217-Motion-sex-timmars-arbetsdag.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150424-Motion-VEG-som-norm.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150813-Motion-skolg%C3%A5ng.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150813-Motion-skolg%C3%A5ng.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150831-Motion-begra%CC%88nsa-bilismen.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150902-Motion-kollektivhus.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150902-Motion-kollektivhus.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/151014-Motion-karensdag-2.0.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/151014-Motion-karensdag-2.0.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150916-Motion-Krisboende_V_C.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150916-Motion-Krisboende_V_C.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/151001-Motion-Sportotek.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/151002-Barns-s%C3%A4kerhet-vid-V%C3%A4ven.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/151015-Motion-6-timmar-hemtj%C3%A4nsten.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/151027-Motion-gratis-kollektivtrafik-upp-till-13-%C3%A5r.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2015/11/151116-Motion-sprututbyte.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/151202-Klimatbudget-f%C3%B6r-Ume%C3%A5.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2015/12/151222-Motion-gender-budgeting.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2015/12/151222-Motion-gender-budgeting.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/141113-InterpellationEUmigranter.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150330-Interpellation-Pyh%C3%A4joki.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150417-Interpellation-Personlig-assistans.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/151210-Interpellation-prostitution.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/Enkel-fr%C3%A5ga-KF-gamla-biblioteket-150122.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/Enkel-fr%C3%A5ga-EU-medborgare-150122.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/Enkel-fr%C3%A5ga-fr%C3%A5n-V-till-H.-Lindberg-150223.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/Enkel-fr%C3%A5ga-fr%C3%A5n-V-till-H.-Lindberg-150223.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/Enkel-fr%C3%A5ga-ang-skolg%C3%A5ng-150330.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/Enkel-fr%C3%A5ga-ang-skolg%C3%A5ng-150330.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150312-Enkel-fr%C3%A5ga-kollektivtrafik-till-V%C3%A4ven.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150326-Enkel-fr%C3%A5ga-fr%C3%A5n-V-ang-Nydala-.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150326-Enkel-fr%C3%A5ga-Gymnastikens-hus_final.doc.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150427-Enkel-fr%C3%A5ga-ang-pedagogisk-omsorg.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150427-Enkel-fr%C3%A5ga-ang-pedagogisk-omsorg.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150427-Enkel-fr%C3%A5ga-%C3%84ldrecentrum.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150525-Enkel-fr%C3%A5ga-presskonferenser.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150525-Enkel-fr%C3%A5ga-uppst%C3%A4llningsplats.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150525-Enkel-fr%C3%A5ga-Scharinska.pdf
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/150615-Enkel-fr%C3%A5ga-Nationaldagen.pdf
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KLIMATBUDGET I UMEÅ

I FOKUS
VILL DU SÄGA DIN MENING OM MOTIONERNA? 
Skicka din kommentar till  nejlikan@vansterpartiet.se

I en motion från 2 december 2015 föreslår Åsa Bäckström 
(v) tillsammans med Ellika Nordström (–) att Umeå kommun 
börjar arbeta med en klimatbudget baserad på Sveriges 
klimatmål och att en kalkyl av ett investeringsprojekts 
miljöpåverkan genomförs.

I den klimatpolitiska debatten går vågor-
na stundtals höga. Den allmänt vedertag-
na uppfattningen bland klimatforskare är 
att klimatförändringarna är här, beror på 
mänsklig aktivitet och får allvarliga nega-
tiva konsekvenser för samhällsplanering-
en, matproduktion, och – på grund av en 
tilltagande avsmältning – hotar mot kust-
nära städer och önationer.

Klimatförändringarna är påtagliga på 
många håll i världen. Det är den rika värl-
den som påverkar klimatet mest, medan 
störst stryk tar länder och grupper med 
svaga ekonomier.

Men vad är varje större uppslutning 
och utmaning utan sina skeptiker och för-
nekare? Den svenska forsakaren Lennart 
Bengtsson anser att vi inte ska vara oro-
liga, att förändringarna inte finns eller är 
på marginalen. Han har bland annat skri-
vit på plattformen Stockholmsinitiativet 
– en sammanslutning av klimatförnekare 
– som av Vetenskap och folkbildning fick ta 
emot det ärobara priset ”Årets förvillare” 
(2010) för påståenden som ”Inga obser-
vationer tyder på att koldioxidutsläpp har 
någon avgörande inverkan på klimatet” 
och ”Politiska klimatmål är meningslösa”. 
Hela föreningens syfte är att skapa tvivel 
genom att presentera dubiösa rapporter.

Med det senaste klimattoppmötet i 
Paris avslutat har politiken återgått till 
vardagen, men i kommunpolitiken har 
Åsa Bäckström (v) och Ellika Nordström 
(–) tagit vid och lämnat in en motion om 
behovet av en klimatbudget i Umeå:

– Vår planets största utmaning är att 
lyckas med en klimatomställning samti-
digt som vi bygger ett bättre samhälle för 
alla. I en rödgrön omställning går eko-

login, ekonomin och de sociala 
behoven hand i hand. En drastisk 
minskning av växthusgasutsläp-
pen krävs för att undvika de all-
varligaste följderna av klimatför-
ändringarna, skriver de i motionen.

Vidare argumenterar de för klimat-
vänliga investeringar, som i kollektivtra-
fik, förnybar energi, klimatrenoveringar 
av bostäder och klimatomställning i 
kommunen.

Varför har ni lagt motionen?
– Vi har lagt motionen för att det 

är dags att Umeå kommun börjar mena 
allvar i klimatpolitiken, säger Ellika 
Nordström.

Ellika Nordström menar att ifall 
motionen skulle gå igenom innebär det 
att kommunen måste ta fram en kli-
matbudget parallellt med den ordinarie 
budgeten. Hon utvecklar:

– En sådan baseras på de utsläpp 
vi faktiskt har "råd" att göra utifrån ett 
klimatperspektiv, på samma sätt som en 
ekonomisk budget baseras på de pengar 
som faktiskt finns tillgängliga i en kom-
mun. Ett tillfälle där det skulle kunna 
vara praktiskt är till exempel vid bygge 
av vägar (exempelvis ringleden).

Frågan har ännu inte behandlats i 
kommunfullmäktige och någon reak-
tion från övriga partier har inte kommit, 
avslutar Nordström.

Daniel Nyström

 Foto: Free Photos 

Motion 
”Klimatbudget i 
Umeå” 
Yrkande:

– Att kommunfullmäktige ger Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden i uppdrag att 

presentera ett förslag på en kommunal 

klimatbudget baserad på Sveriges 

miljömål för begränsad klimatpåverkan.

– Att klimatpolitiska mål kopplade till 

den kommunala klimatbudgeten införs i 

upphandlingspolicyn.

– Att Umeå kommun i ett valfritt 
kommande investeringsprojekt under 

mandatperioden gör beräkningar av 

växthusgasutsläpp (klimatkalkyl) som 

ett komplement till den ekonomiska 

kalkylen.

Åsa Bäckström (v)
Ellika Nordström (–)

läs motionen här

mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=
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I en motion från 22 december 2015 föreslår Vänsterpartiet att Umeå 
kommun inför jämställdhetsintegrerad budgetering, svenska för ”Gender 
Budgeting”, när kommunen ska arbeta fram en kommunal budget för 
verksamhetsåren. Samma ska även gälla vid de kommunala bolagens 
budgetprocesser. Den är skriven av Gudrun Nordborg och Ulrika Edman.

Jämställdhetsintegrerad budgetering är 
en strategi som används för att synliggöra 
hur resurser fördelas mellan kvinnor och 
män. Det innebär att sätta siffror på för-
delningen för att tydliggöra när det krävs 
omfördelningar och omprioriteringar, så 
att budgeten stämmer med kvinnors och 
mäns behov och prioriteringar.

Redan 1989 skrev bland andra Gud-
run Nordborg en kortfattad motion med 
rubriken ”En rättvis fördelning”, som 
behandlades av kommunfullmäktige i 
maj samma år. 

– Debatten var både intensiv och 
intressant. Den speglades i VK:s repor-
tage  med ett antagande om att många nu 
skulle in på banan och konkurrera om vår 
idé. Men så blev det verkligen inte, säger 
Gudrun Nordborg. 

Det har gått mer än 25 år sedan 
motion ”En rättvis fördelning” lades och 
avslogs, och under denna tid har kra-
ven på jämställdhet skärps i dokument, 
men jämställdhetsarbetet är fortsatt ett 
underordnat spår vid sidan om den vik-
tiga resursfördelningen, anser Gudrun 

Nordborg och Ulrika Edman som menar 
att det är dags att ta steget vidare för att 
uppnå Umeås jämställdpolitiska mål.

– Vi menar att det är hög tid att ta 
det nödvändiga och avgörande beslutet 
om att börja arbeta med jämställdhets-
integrerad budgetering, så kallad gender 
budgeting.

Vänsterpartiet föreslår Umeå kommun-
fullmäktige att besluta: 

• ”att jämställdhetsintegrering av bud-
getprocessen implementeras redan i 
2016 års budgetarbete för att på sikt 
bli rådande praxis i kommunens över-
gripande budgetprocess, s.k gender 
budgeting.”

• ”att ägardirektiven skrivs om så att 
jämställdhetsintegrerad budgetering 
blir obligatoriskt även i bolagskoncer-
nens budgetprocess.”  

Har motionen behandlats av kommun-
fullmäktige eller någon nämnd ännu?

– Nej, men vi la yrkande i Individ- och 

familjenämnden (IFN) i samband med 
uppdragsplanen [hur en enskild nämnd 
ska arbeta under verksamhetsåret, reds. 
anm.] och vi fick bifall i december 2015. 
Motionen vi skrivit är för det övergri-
pande budgetarbetet i kommunen, säger 
Ulrika Edman.

Ulrika Edman tror att motionen kan 
vinna bifall när den senare behandlas tack 
vare att Sveriges kommuner och landsting 
föreläser om ”gender budgeting” och att 
yrkanden bifallits i IFN, men säger samti-
digt att man aldrig vet med socialdemo-
kraterna och avslutar:

– Om S sätter sig emot tror jag att de 
kommer få stora svårigheter med trovär-
digheten.

Ännu har ingen från de andra parti-
erna reagerat på motionen.

Daniel Nyström

”GENDER BUDGETING”

I FOKUS
VILL DU SÄGA DIN MENING OM MOTIONERNA? 
Skicka din kommentar till  nejlikan@vansterpartiet.se

Motion 
”En rättvis fördelning”  
från 1989: 
– Finns det kvinnor i Umeå? Läser man handlingar från Umeå kommun så verkar det tveksamt, vilket givetvis är helt fel! För att synliggöra kommunens kvinnor och deras behov vill vi att verksamhetsberättelser och budgetförslag ska redovisa effekter ur kvinnoperspektiv och att kommunens verksamhet och budget ska ha som 

målsättning att en rättvis fördelning mellan kvinnliga och manliga intresseområden uppnås.

Gudrun Nordborg et al.

läs motionen här

mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=
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I MEDIA
VILL DU SÄGA DIN MENING OM UTTALANDET? 
Skicka din kommentar till  nejlikan@vansterpartiet.se

VI MÅSTE VÄRNA OM 
VÄLFÄRDEN

Uttalande från fackförbundet Kommunal.

För 2 år sen besökte vi Umeå kommun-
fullmäktige och överlämnade ett uttalan-
de där vi påpekade följande:

Kommunal är Sveriges största fack-
förbund. Utöver vårt fackliga uppdrag 
att tillvarata våra medlemmars intressen 
i arbetslivet har vi även ett demokratiskt 
uppdrag att bl a verka för social rättvisa, 
generell välfärdspolitik och jämställd-
het mellan kvinnor och män. Allt detta 
hänger ihop och vi kan inte bara stå med 
armarna i kors när vi ser att välfärdssek-
torn utsätts för stora påfrestningar. De 
stora förlorarna är såväl personalen, som 
fått betala i form av sämre arbetsmiljö 
och försämrad anställningstrygghet, som 
medborgarna i allmänhet, som fått för-
sämrade välfärdstjänster. 

Ett av de stora problemen är den låga 
personaltätheten inom t ex äldre- och 
handikappomsorgen. Personalen får helt 
enkelt springa allt fortare för att hinna 
med sina arbetsuppgifter.

Inom barnomsorgen ser vi dessutom 
att våra yrkesgruppers kompentens inte 
tas tillvara. I många fall vill förskolorna 
anställa allt färre barnskötare. Den peda-
gogiska verksamheten genomförs av hela 
arbetslaget och inte bara av förskollära-
ren, och där spelar barnskötaren en viktig 
roll. Vad gäller fritidshemmen kan inte 
fritidspedagogerna göra allt heller. Även 
fritidsledare, barnskötare och elevassis-
tenter är viktiga yrkesgrupper.

Ett annat problem är otyget med 
osäkra anställningar. Trots stora perso-
nalbehov inom olika verksamheter, väl-
jer Umeå kommun att ta in personal på 
visstidsanställningar. Vikarier och extra 
personal får jobba i flera år utan att få en 

tillsvidareanställning. Som visstidsan-
ställda arbetar de utan anställningstrygg-
het, i ständig ovisshet om huruvida de alls 
kommer att få sin anställning förlängd. 
Många lever i stand-by, utan att veta när 
de ska jobba, i väntan på att telefonen ska 
ringa så de får veta om de får jobba idag, 
imorgon eller nästa vecka. De kan inte 
köpa något på avbetalning, låna till en 
bostad, eller få ett hyreskontrakt. Varför 
utsätts de för denna otrygghet när vi vet 
att kommunen är i stort behov av tillsvi-
dareanställd personal?

Även ofrivilliga deltider utgör ett stort 
problem. Våra medlemmar ska ha en lön 
de kan leva på, och då ska de ha rätt till 
heltid. Men det ska inte ske på bekostnad 
av arbetsmiljön. Den tunga arbetsbördan 
gör att många inte orkar arbeta på heltid, 
och frågan är varför vi ska behöva välja 
mellan heltid och en bra arbetsmiljö? Vi 
måste ha rätt till både och. Det är inte 
acceptabelt att vi ska ha fler delade turer 
och ökad helgtjänstgöring för att öka hel-
tiderna. Även vi som jobbar inom välfär-
den har rätt till fritid och familjeliv.

Det finns en gräns för hur mycket vi 
kan tåla. Välfärdsarbetarna har rätt till 
en bra arbetsmiljö och medborgarna har 
rätt till en fungerande välfärd. Välfärds-
sektorn kan inte utsättas för fler påfrest-
ningar.

Med detta som bakgrund, ställde vi 7 
krav för två år sen när vi besökte Umeå 
kommunfullmäktige. Ett av kraven var 
att den som varit anställd i sammanlagt 
mer än 2 år ska ha rätt till tillsvidarean-
ställning. Det kravet är tillgodosett sedan 
kommunen tecknade ett lokalt avtal med 
Kommunal som garanterar detta. Vi är 

väldigt glada över det, eftersom det inne-
bär ett viktigt steg i riktning mot en bra 
anställningstrygghet för våra medlem-
mar. Men i övrigt finns alla andra 6 krav 
kvar att tillgodose, så vi ställer dem igen:

• Rätt till heltid med vettiga 
arbetsförhållanden

• Visstidsanställningar ska inte 
missbrukas

• Efter två års sammanlagd 
anställningstid ska man ha rätt till 
tillsvidareanställning

• Nej till ökad helgtjänstgöring
• Nej till delade turer
• Ökad personaltäthet inom vården
• Att våra yrkesgruppers kompetens 

tas tillvara även inom barnomsorgen

Kommunal Västerbotten Umeå

– Förra mandatperioden fick 
Vänsterpartiet igenom 25 
miljoner kronor till en satsning 
på äldreomsorgen för att börja 
minska de delade turerna. Det 
är mycket kvar att göra, vilket 
Kommunals punktlista visar, och 
som vi i allt väsentligt står bakom.

Åsa Bäckström 
Äldrenämnden

mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=
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I MEDIA
VILL DU SÄGA DIN MENING OM DEBATTARTIKLARNA? 
Skicka din kommentar till  nejlikan@vansterpartiet.se

HÖJ LÖNEN FÖR ALLA LÄRARE 
Debattartikeln publicerades i Västerbottens folkblad  27 december 2015.

Statusen på läraryrket måste höjas! Det-
ta verkar alla politiska partier vara över-
ens om. I Vänsterpartiet ser vi varje för-
bättring av lärarnas arbetsvillkor som en 
investering, då varje elev som ges förut-
sättningar att lyckas i skolan är en vik-
tig byggsten i att skapa ett framgångsrikt 
samhälle. Att regeringen nu vill införa 
statsbidrag för att höja lärarlönerna som 
en del i denna statushöjning, ser vi i Vän-
sterpartiet positivt på.

Regeringens förslag på hur satsningen 
ska genomföras är vi dock kritiska till. 
Förslaget innebär nämligen att medel till-
förs för höjda löner bara till vissa utvalda 
lärare, lärare inom vuxenutbildningen 
omfattas inte alls och vissa yrkesgrupper 
får bara en liten del av kakan. Detta ris-
kerar att splittra yrkeskåren och under-
minera arbetet i arbetslagen kring barnen 
och eleverna i skolan, då de lärare/peda-
goger som inte väljs ut ges signalen att de 
inte är lika duktiga eller arbetar lika hårt 
som sina utvalda kollegor.

Förslaget är oroväckande otydligt 
angående hur bedömningen ska göras. 
Ska den utgå från hur läraren/pedagogen 
arbetar i dagsläget eller hur hen arbetat 
över tid? Vad innebär det för den som är 
föräldraledig eller för tillfället har andra 
uppdrag? Bedömningen kring vem som 
ska få högre lön riskerar att bli godtycklig, 
och i värsta fall utgå från personliga rela-
tioner mellan pedagog och rektor snarare 
än professionalitet och kompetens.

Skolverket har återkommande påta-
lat det stora rekryteringsbehovet inom 
förskolan och bristen på utbildade peda-
goger på fritidshemmen. Därför reagerar 
vi också på att endast 10 procent av dessa 
statsbidrag kan sökas för personal inom 
förskola och fritidshem, trots att försko-
lan och fritidshemmet enligt förslaget ses 
som en viktig del barnets lärande. Denna 
fördelning signalerar hur lågt detta 
lärande värderas i förhållande till skolans. 

Särskilt oroande blir det eftersom lång-
tidssjukskrivningarna inom förskola och 
fritidshem ökar, likaså personalflykten. 
Det tydliga budskapet som denna reform 
förmedlar är att det ska vara skillnad på 
lärare och lärare vilket vi inte tror kom-
mer att höja läraryrkets status, tvärt om.

Enligt vår uppfattning gynnar inte 
denna satsning professionalitet och kva-
litet inom förskola, fritidshem och skola. 
En generell ökning av lönenivån för hela 
kollektivet med förskollärare, fritidspe-
dagoger/fritidslärare, grundskollärare, 
gymnasielärare och lärare inom vuxen-

utbildning är däremot ett måste. Likaså 
måste arbetsvillkoren förbättras. Med 
dessa två åtgärder skulle läraryrket få den 
statushöjning det förtjänar.

Vi i Vänsterpartiet vill därför att lönen 
höjs för alla lärare, då arbetet i förskola, 
skola och fritidshem är ett lagarbete.

Susanne Yttergren
Gymnasie- och  

vuxenutbildningsnämnden
Elisabet Forssell

För- och grundskolenämnden

Stå upp för ett enat ickerasistiskt samhälle!
Artikeln publicerades i Västerbottens-kuriren.

I en tid då flyktingförläggningar bränns 
ner, människor mördas på skolor och hot 
och hat utövas måste vi enas, vi måste bli 
ett vi!

Då kan man inte som företrädare för 
Socialdemokraterna sprida lögner om 
romer, då kan man inte som företrädare 
för Socialdemokraterna vara tyst  när 
sådana uttalanden görs, då kan man inte 
som företrädare för Moderaterna vilja 
införa ett förbud mot tiggeri, då kan man 
inte som företrädare för Folkpartiet före-

språka avhysningar!
Att agera så är att bereda väg och 

understödja de mörka, bruna rasistiska 
krafterna i samhället, att medverka till ett 
vi och dom, där dessa uttalanden indirekt 
stödjer bränder, hot, hat, våld och mord! 
just nu göder ni Sverigedemokraterna 
och har ställt er på den bruna sidan.

Alliansen, S, MP, ni måste nu stå upp 
för ett vi, ett enat ickerasistiskt samhälle!

Susanne Yttergren

Foto: C
olourbox
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ÅRSMÖTET
VAD ÄR ETT ÅRSMÖTE?
Årsmötet är partiföreningens högsta beslutande organ 
och hålls minst en gång per år. Vid årsmötet väljs parti-
föreningens styrelse och beslut fattas om vilken verksam-
het som ska genomföras.

Årsmötet är partiföreningens viktigaste möte och beslut 
tagna på årsmötet kan endast omprövas av ett annat 
årsmöte.

Inför

MÖTESHANDLINGAR
Inför årsmötet är det praxis att styrelsen till medlemmarna 
presentera följande dokument:

• Förslag till verksamhetsplan
• Dagordning
• Verksamhetsberättelse

Ibland presenteras även den ekonomiska berättelsen, 
revisorsberättelsen och valberedningens förslag i förväg, 
men vanligen delges dessa på sittande möte.

NÄR ÄR ÅRSMÖTET?
Till årsmötet kallar styrelsen alla medlemmar minst 14 
dagar före mötesdagen. Endast de som betalat medlem-
savgift har möjlighet att rösta på mötet.

VILKA FÅR KOMMA PÅ ÅRSMÖTET?
Alla som är medlemmar är välkomna på årsmötet. Även 
den som tänkt bli medlem är välkommen att delta, men ha 
i åtanke att betalt medlemskap krävs för rösträtt.

ATT SKRIVA MOTIONER
Inför årsmötet ges alla partimedlemmar möjligheten att skriva motioner 
på verksamhetsplanen eller annat dokument styrelsen väljer att lyfta 
till beslut under årsmötet. Det är genom motionerna varje medlem har 
möjlighet att påverka partiföreningens verksamhet under kommande 
verksamhetsår. Några enkla steg att följa:

1. Läs förslaget till verksamhetsplan
2. Fundera vad du skulle vilja ska stå eller inte stå i den.
3. Skriv sedan ett tydligt förslag
4. Skicka in till styrelsen på  umea@vansterpartiet.se

En motion innehåller alltid en beskrivande rubrik, en 
motiverande brödtext där du argumenterar varför 
ditt förslag är så bra och bör bifallas (godkännas) på 
årsmötet. Din motion avslutas alltid med konkreta yrkan-
den. Ett yrkande är ett förslag till beslut och formuleras som en så 
kallad att-sats. Yrkandena är alltså de allra viktigaste i din motion. 
Utan dem kan inte beslut fattas. Normalt är varje rad förslaget till 
verksamhetsplan numrerat. Glöm inte att ange på vilken rad din 
text ska sättas in. Skriv sedan under med ditt namn.

YRKANDEN
Ett yrkande är ett förslag till beslut och formuleras som en 
så kallad att-sats, exempelvis så här:

– “Jag yrkar att partiföreningen anordnar en loppmarknad 
till förmån för EU-medborgarna.” 

Det yrkande man lägger bör vara klart och entydigt for-
mulerat för att underlätta beslutsprocessen och minimera 
missförstånden. Vagt formulerade förslag bör undvikas, 
exempelvis sådana här:

– “Borde vi inte göra något för EU-medborgarna?” 

Risken är att denna typ av yrkanden riskerar att försvinna 
i diskussionen. Självklart behöver man inte ha ett färdigt 
formulerat yrkande direkt från början. Ett yrkande kan 
växa fram under diskussionens gång.

besök hemsidan för att 
ladda hem dokumenten

mailto:umea%40vansterpartiet.se?subject=Motion%28er%29%20p%C3%A5%20verksamhetsplanen%20f%C3%B6r%202016
http://umea.vansterpartiet.se/arsmote-sondag-28-februari-2016/
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 situationen i föreningen. Beslut om att lägga 
 berättelsen till handlingarna bordläggs till §7 är 
 avklarad. 

§6 Revisionsberättelse
 Här föredrar revisorerna sin kontroll av förening-
 ens ekonomi och verksamhet under året, om  
 fattade beslut följts upp och så vidare. Beslut  
 om att lägga berättelsen till handlingarna bord 
 läggs till §7 är avklarad.

§7 Beviljande av ansvarsfrihet
 En styrelse är ansvarig för verksamhetsåret fram  
 till det att man fått ansvarsfrihet av parti-  
 föreningens medlemmar. Beviljas inte ansvars- 
 frihet har en allvarlig oaktsamhet begåtts som i  
 princip är åtalbar enligt svensk lag. Beviljas   
 styrelsen ansvarsfrihet läggs redovisningarna  
 under §4, §5 och §6 till handlingarna.

§8 Verksamhetsplan
 Styrelsen presenterar sitt förslag till verksam- 
 hetsplan. Under denna punkt beslutas om verk- 
 samhetsplanen och eventuella motioner.

§9 Budget
 Styrelsen presenterar sitt förslag till budget. 
 Innan beslut om budgeten fattas ges varje   
 medlem möjlighet att föreslå förändringar i den.  
 
§10 Val av styrelse
 Valberedningen presenterar sina tankar om  
 kommande styrelse. De presenterar sitt förslag  
 för antalet platser i styrelsen, som ska vara ojämt  
 till antal, ordföranden inräknad. Vidare presenter- 
 ar de deras förslag på kommande styrelse – ett  
 antal namn räknas upp, mötsordföranden frågar  
 om det finns några övriga nomineringar, sedan  
 går mötet går till beslut.

§11 Val av revisiorer
 Vid årsmötet väljs revisorer, vanligast är att dessa  
 är två till antalet. Eventuella revisors ersättare  
 kan utses för att gardera för förhinder eller   
 avhopp.

§12 Val av valberedning
 Den avgående styrelsen presenterar sitt förslag  
 till ny valberedning baserad dels på de nomine 
 ringar som inkommit från föreningens   
 medlemmar.

§13 Övriga frågor
 Punkten övriga frågor finns i regel inte på en  
 årsmötesdagordning, men finns den får inga  
 beslut fattas under denna punkt.

§14 Mötets avslutande
 Mötesordföranden förklarar mötet för avslutat.

DAGORDNING
Vid ett årsmöte måste vissa punkter på dagordningen tas 
upp, exempelvis punkt för “mötets behöriga utlysande” 
(kallelsen till årsmötet måste skett på de sätt stadgarna 
föreskriver), beslut om styrelse, verksamhetsplan, bevil-
jande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, med 
mera. Det kan förekomma punkter utöver de tvingande 
som anges i stadgarna.

På dagordningen till årsmötet får inga nya punkter 
läggas till eller befintliga tas bort, vare sig av styrelsen 
eller mötets övriga deltagare. Orsaken till detta är den 
demokratiska aspekten att alla medlemmar ska veta vad 
som gäller och vad mötet ska besluta om.

Exempel på grundläggande dagordning

§1 Mötets öppnande
 Mötet öppnas av exempelvis partiföreningens
 ordförande.

§2 Årsmötets behöriga utlysande
 Här ställs frågan om mötet är behörigt utlyst. Ifall 
 det någon anser att mötet inte är behörigt utlyst 
 ska den personen framföra synpunkten här.

§3 Mötestekniska val
 Val av ordförande, sekreterare och justerare

§4 Verksamhetsberättelse
 Här beskriver styrelsen verksamheten 
 som varit det gångna året. Beslut om att lägga 
 berättelsen till handlingarna bordläggs till §7 är 
 avklarad. 

§5 Ekonomisk berättelse
 Här berättar kassören om den ekonomiska 

MÖTESTEKNIK
Den som första gången deltar i ett större möte i en 
organisation känner sig ofta rätt bortkommen. Mötesord-
föranden och de andra deltagarna använder uttryck som 
inte är självklara, och allt verkar följa en i förväg uppgjord 
mall. Det är inte konstigt om man drar sig för att avslöja att 
man inte förstår alla termer och begrepp och därför sitter 
tyst hela mötet, trots att man har mycket att säga. Var inte 
rädd att ändå framföra vad du tycker! Din tanke är viktig.

Våra mötestekniska regler kan därför ha den oavsedda 
effekten att hindra ett deltagande, när syftet med dem är 
det motsatta. Det är därför ett misstag att tro att det skulle 
bli mer demokratiskt om all mötesteknik avskaffades. 
Reglerna är trots allt där för att garantera allas möjlighet 
att på lika villkor delta i diskussionerna och besluten.

Den första uppgjorda mallen som följs är dagordningen, 
som mötesordföranden använder för att leda mötet.
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SPECIELLA MÖTESROLLER
Vid ett möte finns olika uppgifter och roller att fylla. Någon 
måste vara mötesordförande, en annan mötessekrerare 
och ett par justerare. 

1. Mötesordföranden: Mötesordförandens uppgift är att 
leda mötet. Ibland kan det finnas fler än en mötesord-
föranden och det är vanligt förekommande för stora 
möten med många omröstningar. Mötesordförandens 
uppgift är att se till att mötet går smidigt (exempelvis 
att fördela ordet mellan mötets deltagare) och att alla 
beslut fattas i god demokratisk ordning. 

2. Mötessekreteraren: Mötessekreterarens uppgift är 
att anteckna ner samtliga beslut som fattas under 
mötet, eventuella omröstningar och andra speciella 
noteringar (exempelvis reservationer och protokoll-
santeckningar) som ska tillföras protokollet. 

3. Justerarna: Justrerarnas uppgift är att delta i hela 
mötet och efteråt kontrollera protokollet så att allt 
relevant från mötet finns med i det.

OLIKA TYPER AV YRKANDEN
På föregående sida beskrivs att ett yrkande är ett förslag 
till beslut och formuleras som en så kallad att-sats, men 
det finns också olika typer av yrkanden. Detta håller möte-
sordföranden reda på så att du inte behöver!

• Yrkanden i sakfrågor (till exempel “att rockfesten i 
parken ska anordnas den 5 april”).

• Formella yrkanden, det vill säga yrkanden om hur 
en fråga ska behandlas (till exemepl “att förslaget om 
rockfesten i parken utreds av styrelsen”).

När mötet går till beslut så ställer ordföranden alltid upp 
de formella yrkandena till beslut först, eftersom dessa i 
allmänhet innebär att beslut i en fråga skjuts på framtiden. 
Exempel på sådana frågor är:

• Ajournering, mötet avbryts för en bestämd tid.
• Bordläggning, behandling av frågan skjuts upp.
• Remiss, ärendet skickas till exempelvis styrelsen.
• Återremiss, ärendet sänds tillbaka till avsändaren.

När de formella yrkandena är avklarade går mötet vidare 
med yrkanden som ska behandlas under pågående möte. 
Dessa kan indelas i följande kategorier:

• Originalyrkanden, huvudförslaget (oftast styrelsens 
förslag till beslut) sam eventuella motförslag (nya 
förslag som lagts under mötet).

• Ändringsyrkanden, förslag som delvis avviker från 
huvudförslaget.

• Tilläggsyrkanden, förslag som innebär tillägg till hu-
vudförslaget eller något av de nya originalyrkandena.

• Avslagsyrkanden, förslag att avslå en fråga.

Jag 
yrkar 

att...!
hmm...

ATT FATTA BESLUT
Vi tänker oss att det finns att det finns två förslag (yr-
kanden), dels styrelsens förslag, dels Anna Anderssons 
avslagsyrkande. En beslutsordning kan låta så här:

Ordföranden:  Är diskussionen avslutad?
Mötet:  JA!
Ordföranden: Följande förslag finns: dels styrelsens
   förslag, som innebär att partiföreningen
  ska anordna en flygbladsutdelning i  
  Abisko, dels Anna Anderssons avslags- 
  yrkande. Är förslagen rätt uppfattade?
Mötet:   JA!
Ordföranden: Jag kommer då ställa styrelsens förslag
  mot Anna Anderssons avslagsyrkande. 
  Kan den propositionsordningen 
  gokännas?
Mötet:   JA!
Ordföranden: Är mötet redo att gå till beslut?
Mötet:  JA!
Ordföranden: Bifalles styrelsens förslag?
Vissa deltagare: JA!

Ordföranden:  Bifalles Anna Anderssons 
  avslagsyrkande?
Andra deltagare: JA!
Ordföranden: Jag finner att mötet har beslutat i 
  enlighet med styrelsens förslag!
  eller...
  Jag finner att mötet har beslutat i 
  enlighet med Anna Anderssons 
  avslagsyrkande!

Detta är en mycket noggrann uppställning, men är inte 
alltid nödvändig, i synnerhet inte i enkla omröstningar där 
två förslag står emot varandra. Ett enklare och snabbare 
sätt att fatta beslut låta så här:

Ordföranden: Kan vi gåt till beslut?
Mötet:  JA!
Ordföranden: Bifales styrelsens förslag?
Vissa deltagare: JA!
Ordföranden: Avslås detsamma?
Andra deltagare: JA!
Ordföranden:  Jag finner att mötet har ...
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OMRÖSTNINGAR
I Vänsterpartiet fattar vi beslut med en-
kel majoritet, om inget annat anges i 
stadgar. Det innebär att det beslut som 
fått flest röster är det beslut som också 
vinner. Röstning sker per acklamation.

Votering
Råder det osäkerhet kan ordföranden 
eller deltagare begära voternig. Det 
sker genom handuppräckning.

Sluten omröstning
Vid personval brukar sluten omröstning 
tillämpas. Det innebär att vi röstar med 
valsedlar som läggs i en valurna. 

Röstning med protokoll
Ovanligt och tidsödande, och innebär 
att röstlängden (listan över alla röst-
berättigade) läses upp och varje per-
son meddelar sin röst (Ja, Nej eller 
avstår) som sedan förs in i protokollet.

Enkel omröstning
Den enklaste omröstningen är i den 
det endast finns ett förslag. Så länge 
det bara finns ett förslag så ställs detta 
mot avslag.

F A

Antingen får förslaget (F) majoritet eller 
så får avslaget (A) majoritet.

Finns det två förslag (F1 och F2) som 
står mot varandra blir det ett extra steg. 
Samma som innan gäller: det förslag 
som får flest röster vinner i steg 1. Det 
vinnande förslaget (V) ställas sedan 
mot avslag (A) i steg 2.

F1 F2

V A

ST
EG

 2
ST

EG
 1

Vinner avslagsyrkandet (A) faller det 
vinnande förslaget (V). Om vi tänker 
att detta är ett  yrkande på verksam-
hetsplanen så innebär det att den för-
blir oförändrad. Vinner (V) så ändras 
verksamhetsplanet enligt förslaget. 

Detta är att ställa förslagen i proposi-
tion, den ordning för vilken omröstnin-
gen kommer genomföras. Alla medle-
mmar har rätt att rösta en (1) gång i varje 
steg. 

Omröstning med flera förslag
Kontrapropositionsvoteringen har för-
delen att man vaskar fram minsta ge-
mensamma nämnaren genom att varje 
deltagare har möjlighet att rösta på det 
alternativ de bäst gillar i varje steg, men 
det är en omständig process varför det 
ibland används en förenklad omröst-
ning med flera förslag samtidigt. 

Vi tänker oss att det finns fem förslag: 
styrelsens (S) och fyra andra  förslag (F1, 
F2, F3 och F4). Eftersom alla är envisa 
och håller fast i sina förslag tvingas ord-
föranden ställa de sju förslagen under 
proposition.

Förenklad omröstning
I den förenklade omröstningen frågar 
ordföranden om bifall för vardera av de 
olika förslagen i tur och ordning: 

F1

S

F3

F2

F4

Ordförande: Bifalles F1?
(Ja-rop)
Ordförande: Bifalles F2?
(Ja rop)
och så vidare...

I denna omröstning har varje person 
endast en röst och måste välja det av 
förslagen som bäst stämmer överens 
med ens uppfattning eller avstå sin röst. 

Kontrapropositionsvotering
Samma exempel igen, men låt oss kom-
plicera lite extra. Vi har även två olika 
förslag på återremiss  (Å1 och Å2), vilket 
innebär förslag på att hela frågan för-
flyttas från mötet. Återremissyrkandena 
väcker alltså frågan om “beslut senare” 
(N2) medan styrelsen (S) och förslagen 

F1 till F4 företräder “beslut nu” (N1). Den 
första frågan mötesordföranden ställer 
mötet är därför ifall beslut ska fattas nu 
eller senare.

N1 N2

Å1 Å2

ST
EG

 2
ST

EG
 1

Vinner N2 faller S och F1 till F4 och Å1 
och Å2 ställs mot varandra. Låt säga 
att “beslut nu” (N1) vinner, därmed fall-
er “beslut senare” (N2). Å1 och Å2 tas 
aldrig upp till omröstning – de har fallit.

Nästa steg blir att bedöma proposi-
tionsordningen för S och F1 till F4. För 
enkelhetens skull säger vi att des-
sa förslag står emot varandra. S blir 
mötets huvudförslag och ställs sist i 
propositionsordningen mot det vin-
nande förslaget av F1 till F4.

I första steget ställs F1 mot F2 och F3 
mot F4, vilket ger två vinnande förslag 
(V1 och V2) som i andra steget ställs 
mot varandra, vilket resulterar i ett 
nytt vinnande förslag (V3), som i tredje 
steget ställs mot styrelsens förslag (S).

F1 F2 F3 F4

V1 V2

V3 S

det framvaskade 
förslaget

ST
EG

 2
ST

EG
 3

ST
EG

 4
ST

EG
 1

På detta sätt blev sju konkurerande 
förslag till ett som flest stod bakom. 
Precis som tidigare ställs det vinnande 
förslaget (V4), även kallat det framvas-
kade förslaget, mot avslag (A).

V4 A

ST
EG

 4
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Vill du vara med och göra skillnad?

VÄLKOMMEN!
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/

