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INGEN ENAD VÄNSTER 
PÅ FÖRSTA MAJ
sid.11

OBS!  Planing pågår 

för alternativ 

demonstration på Första maj. 

Vidare ses vi som planerat på 

Ordenshuset för att fira efter 

demonstrationen. Kolla hemsidan 

eller Facebook för mer information.

/styrelsen

KLICKA HÄR OCH 
SVARA PÅ ENKÄTEN

http://goo.gl/forms/nnd7H1d0zF
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Sverige behöver fler, inte färre fria  röster för 
att driva diskussioner och nyheter runtom i 
landet. I en tid med en pressad socialdemokra-
ti på reträtt, en stillastående vänster och en 
rasistisk höger på frammarsch är det här inte 
en fråga om små projekt för att skapa lite mer 
öppenhet i den blåa mediedominansen. Det är 
viktigt att ge nya tankar och rörelser möjlighet 
att födas, viktigt att opposition blir offentlig.

ETC försöker starta flera nya stadstidningar 
under 2016. ETC Uppsalas första nummer kom 
ut den 4 mars och snart är det dags för ETC 
Norrköping. I Umeå pågår arbetet med att värva 
prenumeranter. 

Varje tidning har en självständig nyhets-
redaktion, egna ledarsidor och givetvis egna 
lokala debattsidor. Tidningarna är till för att 
användas av dig som läsare!

Hur finansieras denna jättesatsning? Som 
vanligt frågar vi dig som läser ETC-tidningarna. 
Kan du låna oss pengar är det ett fantastiskt 
stöd. Vi återbetalar månad för månad när press-
stödet  kommer. Och vi betalar 3 procent i ränta.

Vi har gjort detta flera gånger nu och hittills 
är ETC:s nya satsningar, byggda på läsares 
stöd, en svensk medial framgångshistoria. En 
rörelse vid sidan om de stora drakarna börjar 
förändra mediebilden i landet. Tack vare läsar-
nas aktivitet och stöd.

Ditt lån kan vara allt från 5 000 kronor och 
till 500 000 kronor. Sammantaget lånar vi in 
3,5 miljoner för detta projekt. I dag har 2,6 mil-
joner redan kommit in.

Stort tack! Och glöm inte att ge bort en pre-
numeration till dem du tycker ska läsa de nya 
ETC-tidningarna.

KLAR

UPPSALA
2000 / 2000

UMEÅ
1124/ 2000

ETC Förlag
Svarspost
110 216 400
110 04 Stockholm

Du kan också mejla in din beställning till: kundtjanst@etc.se

ETC
BETALAR
PORTOT

MEJL

ADRESS

TELEFON

NAMN

Jag vill ha tidningen själv.
Namn och adress till mig själv:

MEJL

ADRESS

TELEFON

NAMN

Jag vill ge bort tidningen.
Namn och adress till mottagaren av tidningen om det inte är jag själv:

Kontakta mig för lån  
till de nya tidningarna.

Ja, jag vill prenumerera på:
ETC Uppsala ETC Norrköping ETC Umeå Helår (590 kr) Halvår (295 kr) Stödprenumeration (1 000 kr)

NAMN OCH TELEFON

NORRKÖPING
2000 / 2000

KLAR

3,5 milj

0,5 milj

1,0 milj

1,5 milj

2,0 milj

2,5 milj

3,0 milj 2,6

Grattis 
Norrköping! 

Nu står  
Umeå  
på tur!

ETC startar tre nya 
lokala veckotidningar

1601 - Lånekampanj lokaltidningar.indd   5 2016-04-05   12:49

Hela annon-sen är en länk.Klicka på mig!

annons från etc umeå

http://umea.etc.se/prenumerera-pa-etc-umea
http://umea.etc.se/prenumerera-pa-etc-umea
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KALENDARIET I KORTHET

öppet möte med mattias 
gardell. Den 27 april, klockan 
12.15 på Umeå universitet 
och 18.00 på Umeå Folkets 
hus. Mattias Gardell talar om 
seriemördaren Peter Mangs, 
raskrigaren. Mer info kommer!

Vill du veta 
mer om vad 
vi gör? 

Besök vår 
hemsida 
och vårt 
kalendarium.

öppet möte med jonas 
sjöstedt. Måndag 18 april, 
klockan 18.30-20.00. Samtal om 
vänsterpolitik för rättvisa. Vi ses 
på Umeå Folkets hus. För mer 
information besök eventet på 

 Facebook.

öppet möte med ulrika 
edman. Torsdag 28 april, 
klockan 18.00-20.00. Samtal 
om hur Umeå ska växa utan 
storstadsproblem. Vi ses på 
Ersboda Folkets hus.

2 | 2016 
INNEHÅLL

Intervju med 
LiseLotte Olsson

– Vi i Vänsterpartiet vet att vi måste 
omfördela resurser och makt i samhället 

på ett annat sätt än vi gör idag.

sid.18

VÄNSTERPARTIET UMEÅ 
HAR HAFT ÅRSMÖTE ÅRSMÖTET

sid.8

åsikter:
KASTA UT 

ARBETARPARTIET!

sid.24

Jag såg en kille på tåget idag. Han hade ingen 
smartphone, surfplatta eller bärbar dator. 

Han bara satt där och åkte tåg. Som en psykopat. 

@REVISORLAVIN

RENSA I RÖRAN
– BLI LYCKLIG

sid.22

DISTRIKTET HAR 
HAFT ÅRSKONFERENS

sid.17

BYASKOLORNA 
ÄR HOTADE

sid.12

Raskrigaren

kommunen:
VEM ÄR DET 

SOM KÖR?

sid.20

https://www.facebook.com/events/991920070889095
http://umea.vansterpartiet.se/kalender/
http://umea.vansterpartiet.se/
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om nejlikan
Nejlikan är Vänsterpartiet Umeås med-
lemstidning. Vår ambition är att den ska 
utkomma varannan månad. Författarna 
svarar själva för de åsikter som uttrycks 
i texterna. Texterna behöver inte över-
ensstämma med Vänsterpartiet Umeås 
åsikter.

deadline 
Vi tar tacksamt emot texter och bilder. Vill 
du bidra med något till kommande num-
mer behöver vi materialet senast 25 maj. 
Skicka gärna med en bild (helst av hög 
kvalité) som passar till det du skickar in. 
Tänk på upphovsrätten! 

Skicka till: 
 nejlikan@vansterpartiet.se

vi gjorde numret av nejlikan möjlig
Lennart Arvidsson, Elin Augustsson (foto), 
Johan Berggren (foto), Viktor Bränberg, 
Erik Boman,  Erik Danielsson, Ulrika 
Edman (foto), Therese Eliasson, Kalle 
Eriksson, Anders Emanuelsson, Elisabet 
Forssell, Annika Herrström, Arijan Kan, 
Christian Liliequist, Linda Lotare (foto), 
Karin Löfvenmark, Gudrun Nordborg, 
Daniel Nyström, One Planet – One 
People, Anna Palmgren Vahlroos, Nils 
Persson, Mattias Sehlstedt, Bore Sköld 
(foto), Ellen Söderberg

ansvarig utgivare redaktör
Gudrun Nordborg Daniel Nyström

grafisk form redaktion 
Daniel Nyström Daniel Nyström 

Aktuell statistik från 
Sveriges kom-

muner och landsting (SKL) visar att i 
över hälften av landets kommuner 
arbetar mindre än 50 procent av 
personalen inom äldre- och funk-
tionhinderomsomrgen heltid.

Tack för ert stöd!

 Tror att 
kommunens 
tjänstemän har 

gjort sin egen tolkning av punkten: 
Tänk nytt när verksamhet organiseras. 
I utbyte mot heltider får personalen 
verksamhetsanpassade scheman som 
man väljer att kalla önskescheman. I 
praktiken innebär det i många fall 
oförutsägbara scheman, arbetstid 
förlagd i stor utsträckning till obekväm 
arbetstid och korta sammanhängande 
ledigheter. 

Önskescheman sägs vara 
personalens verktyg till att planera 
sin arbetstid utifrån sin fritid. I den 
krassa verkligen är detta en utopi då 
arbetsgivaren får mer eller mindre 
fria händer att bolla med personalens 
arbetstid i 6-veckorscykler.

— Anna Andersson

DAGS ATT TA 
STEGET VIDARE

 REDAKTIONELLT. Med mars månad i back-
spegeln läggs ett dop, ett 30-årsfirande och flera 
60-årsfiranden till handlingarna, med den stil-
la förhoppningen att april blir en lugnare månad 

(bortsett från att den började med min egen 
födelsedag). 

Jag har åter tagit min tillfykt till Jämt-
land. Från sovrumsfönstret ser jag de 
snöklädda ängarna nedanför huset och 
Åreskutans baksida fem mil bort. Re-

kreation. Det finns ett lugn här som jag upptäcker att jag gång på gång 
förvånas över, trots att det egentligen inte är märkligt: Jag är den nionde 
personen i den by som i princip är Offerdals yttersta utpost, åtminstone sett 
till vägnätet. Några mil bortom myrmarker och fjäll ligger riksgränsen och 
de norska fjordlandskapen. 

Det finns något väldigt tillfredsställande med att befinna sig här. Det 
är ett nästintill tidlöst tillstånd där minuter, timmar och dagar endast är 
en påtvingad funktion av det moderna samhällets organisationshysteri och 
pressade arbetsliv. Det är här jag fann en liten bit av min frihet. 

I slutet av mars fick jag ett upptryckt exemplar av Nejlikan. Det var kul att 
se ens arbete i fysisk form. Det är två helt olika saker att se och läsa ett do-
kument på nätet och att hålla en kopia i handen. 

Att studera den tryckta tidningen var mycket lärorikt – en lärdom som 
avslöjade ett antal förbättringsmöjligheter för den grafiska formgivningen 
och sättningen av tidningen. Istället för att arbeta vidare med den gamla 
mallen valde jag att skapa en ny som förhoppningvis kommer lämna större 
utrymme till kreativ nyckfullhet. Några sådana möjligheter ser du här direkt 
till höger.

Förändringarna som nu gjorts visar bättre på den ambition och vilja jag 
haft med mig sedan innan första numret, men som jag kände mig tvungen 
att revidera på grund av att jag än så länge är ensam i redaktionen. Jag 
har dock insett att det var en onödig kompromiss. Även om omdömena för 
de tidigare numren varit mycket positiva, är min förhoppning att det nya 
upplägget upplevs mer modernt och tilltalande.

DANIEL NYSTRÖM
Redaktör

Sagt på facebook.

 Om Rosanna 
Dinamarcas 
(v) avfärdande 
av bland 
annat Amineh 
Kakabaveh (v) 
och studien om 
hedersvåld.

”Hennes uttalande 
spelar de bruna 
i händerna.” 
– Harald 
Andersson

”Jag stödjer 
helt och fullt vår 
partikamrat och 
riksdagsledamot 
Amineh Kakabaveh, 
som för övrigt 
var med på vår 
träff, då det 
gäller frågan om 
hederskulturen.” 
– Berit Sedorf

”Hon är inte 
min feministiska 
talesperson.”  
– Johan Berggren

”Amineh, vad är 
det Dinamarca 
förstår som inte jag 
förstår?” 
– Ann-Charlotte 
Björklund

 Om Umeå 
kommuns 
heltidsmodell.

”Så här trodde jag 
verkligen inte att 
det fick gå till!” 
– Linda Jonsson

”Umeå kommun 
kör med en ful 
strategi. De nya 
kontrakten skickas 
inte ut till alla 
anställda samtidigt 
så vi har ingen 
chans att vägra i 
grupp...”  
– Greger Öberg

”Detta ska vi vägra 
skriva på.”  
– Anna Hägglund

887
Så många gillar 
oss på Facebook. 
Bli även du en av 
dem! Klicka här:

Märklig prioritering.
I ett läge när inga politiker 
känt till att ansvariga tjäns-
temän för genomförandet av 

heltidsmodellen i Umeå vill verkställa 
den genom hot, väljer trotskijstiska 
Arbetarpartiet, att istället för att stödja 
kommunens medarbetare, att attacke-
ra Vänsterpartiet för partiets starka 
kritik av tillvägagångssättet. Vänster-
partiet har kritiserat hoten mot de 
kommunanställda med uppsägning 
om man inte inom fem dagar skriver 
på ett kontrakt som innebär försämra-
de arbetsvilkor och -miljö.

Gilla oss

mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=
https://www.facebook.com/VansterpartietUmea/?fref=ts
http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.facebook.com/VansterpartietUmea/?fref=ts#


NU LÄGGER VI PUSSLET 
FÖR FRAMTIDEN
Onsdag 13 april, klockan 18.00-20.00 håller Vänsterpartiet 
diskussionsmöte inför kongressen. 

SNART ÄR DET KONGRESS! 
Den 5 april släppte partistyrelsen alla 657 kongressmo-
tioner som kommit och sina förslag till svar på dem. För 
att få vägledning och få diskutera med medlemmarna 
inför kongressen så ordnar kongressombuden från den 
södra valkretsen ett möte för de olika partiföreningar-
na (Umeå, Robertsfors, Vindeln, Bjurholm, Vännäs och 
Nordmaling).

TID OCH PLATS
Vi ses på Umeå Folkets hus, i sal Balder 13 april, klockan 
18.00 och håller på till 20.00.

PÅ MÖTET
På mötet kommer kongressombuden ta upp några av 
partistyrelsens och programkommissionens förslag till 
diskussion. Du som medlem får också väldigt gärna 
ta upp motioner och annat som du vill diskutera eller 
ge medskick om inför kongressen. Varmt välkommen, 
förberedd eller ej! 

Alla kongresshandlingar kommer successivt in på kon-
gressidan. Följ länken nedan.

 Kongresshandlingar (motioner och dylikt).

http://www.vansterpartiet.se/kongress2016/handlingar
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 LEDARE. På fråga från Vänsterns Studentför-
bund (VSF) åtog jag mig att föreläsa på 8 mars. 
Rubriken blev: Myten om jämställdheten och kalla 
fakta om motsatsen. När jag förberedde mig växte 
vreden mer än väntat. Några fakta om en för-
tryckande helhet följer här.

Myten att jämställheten skulle var uppnådd 
stärktes när Förenta nationerna (FN) hyllade 
Sverige som världens mest jämställda land 1975. 
Nu finns vi på fjärde plats och har inte varit 
etta sedan 2007. Borglig politik har raserat det 
många kämpat för. Dessutom jämförs kvinnor 
i olika länder, inte det som jämställdhet avser: 
kvinnors situation i jämförelse med mäns. Sedd 
så är bakslagen än större. 

Kvinnor fick rösträtt 1919. Till dess hade 
män haft 100 procent kvotering till den politiska 
makten och via den till de flesta positionerna i 
både samhälle och familj. Nu är kvinnors andel 
i riksdagen och olika fullmäktige ca 44 procent. 
Nästan enbart kvinnor driver frågor om jäm-
ställdhet och de dominerar inom omsorgspo-
litiken. Männen fortsätter att driva de hårda 
”riktiga” frågorna och dominerar stort i talar-
stolarna. Demokratin är skev och ofullbordad. 

Kvinnor får 14 procent mindre i lön är män, 
25 procent mindre om deltiderna beaktas. Änd-
rar vi positionerna i jämförelsen så får män 16 
procent mer i lön än kvinnor, 33 procent mer 
om deltiderna beaktas. Under ett arbetsliv ska-
par detta en generell manlig bonus på 3,6 mil-
joner kronor. 

Kan vi skönja förändring? Nja, trots att 
kvinnor utbildar sig mer och har bättre studie-
resultat än män, så får männen jobben. Forskare 
visar att fokus flyttar från högre utbildning, när 
kvinnor har den, till andra mer informella me-
riter: ”Att bevara privilegier och makt är en central 

KLASS OCH KÖN

657 
Så många motioner skickats in inför Vänsterpartiets 
kongress i Örebro 5-8 maj. 169 om allmänpolitik, 184 

om partiprogramet, 58 om organisationen, 42 om 
stadgarna och 204 om eko-eko-programmet.

Om arbetslivet
Arbetslivet måste präglas av tilltro och mänsklig värdighet med 
gott personalinflytande, men att arbeta inom välfärdssektorn är 
ofta ett tungt arbete som inte får det erkännande det förtjänar. 

Det är en sektor av arbetsmarknaden där många är lågavlönade och jobbar 
under förhållanden som ger slitna leder, förstörda axlar och en kroppslig 
oförmåga att genomföra ett helt arbetsliv.

Vänsterns Studentförbund Umeå

Ordföranden har ordet.

del av manlighetens historia”, med ett ord: homo-
socialitet. 

Kvinnor arbetar en timma mer per dygn 
hemma än männen. På ett år blir det sju veckor 
mer. Ändring på gång? Nja, sedan 1990 har 
kvinnor minskat sitt hemarbete med en timme 
per dygn, männen har ökat sitt med åtta minu-
ter. Dessutom anses kvinnan ha ansvaret för att 
den heterosexuella relationen ska framstå som 
jämställd. Sammanfattningsvis pressas kvinnor 
till att producera mäns ”mervärdighet”. 

Till detta kommer fältet av sexualiserat våld. 
Med könsdiskriminerande reklam, (vålds)por-
nografi, prostitution och människohandel som 
alla anspelar på/förstärker bilden av kvinnan 
som objekt för manligt begär, av den tillgäng-
liga, ”horan”. Medan vissa kriminaliseringar 
ska skydda ”madonnan” från våldtäkt och an-
dra övergrepp. Men så länge vi saknar samtyck-
eslagstiftning äger vi inte vår kropp. Och minst 
13 kvinnor dödas varje år av en man som hon 
har eller haft en relation med.  

Som vänsterpartister ska vi krossa myterna 
och vässa feminismen i kamp mot patriarka-
tet. (V)år kamp handlar både om klass och kön.  
Ingen socialism utan feminism. (V)i väcker 
självklart motstånd från högerkrafter, rasister 
och fascister. Men det är i motvind vackra dra-
kar lyfter!

GUDRUN NORDBORG
Ordförande

om ledaren
Ledaren är skriven av Gudrun Nordborg. Vad 
tycker du om den? Håller du med, eller inte alls? 
Skriv till  nejlikan@vansterpartiet.se

 
Vi väcker självklart 
motstånd från 
högerkrafter, rasister 
och fascister. Men det 
är i motvind vackra 
drakar lyfter!

mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=
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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

klicka här,
bli medlem

 STYRELSEN. Februari 2016 
– mars 2016: Nya styrelsen 
hade sitt första möte lörda-
gen den 12 mars med fokus 
på att lära känna varandra, 
diskutera förväntningar, kol-
la stadgar och annat som alla 
behöver känna till och förde-
la ansvar mellan oss. Anders 
söner var med under förmid-
dagen och bistod med att fota 
oss på trappan till partiloka-
len. De och styrelsen belöna-
des med pizza från grannen.

Årsmötet hade redan gett 
Gudrun förtroende som ord-
förande och Anna som kassör. 
Styrelsen utsåg Caroline till 
sekreterare. Det innebär att 
vårt arbetsutskott enligt stad-
garna består av Gudrun, Anna 
och Caroline. Caroline blev 
också utsedd till ansvarig för 
Zetkin [se föregående numret 
av Nejlikan för mer informa-
tion, red. anm.] och för kam-
panj tillsammans med Ahmed, 
som också blir medlemsan-
svarig tillsammans med Abdi. 
Ellen och Maria ansvarar för 
studier, Anders för Facebook 
och för att tillsammans med 
Bernth ansvara för material 
och partilokal. För flera av 
områdena valde vi alltså delat 
eller bättre uttryckt gemen-
samt ansvar.  

Diskussionen om grupp-
kontrakt kan summeras så 
här: Ärlighet, uppmärksamma 

MFS
Meddelande från styrelsen 

Vi är styrelsen

ordinarie: ansvar:
Gudrun Nordborg ordförande
Anna Palmgren Vahlroos kassör
Caroline Täljeblad sekreterare, zetkin och kampanj
Ahmed Hersi medlemmar och kampanj
Abdi Hanad medlemmar
Ellen Söderberg studier
Bernth Olofsson material och partilokalen

ersättare:
Anders Emanuelsson information, material, lokalen
Maria Westberg studier

från vänster: Ellen Söderberg, Anders Emanuelsson, Anna Palmgren Vahlroos, 
Gudrun Nordborg, Ahmed Hersi, Abdi Hanad, Bernt Olofsson, Maria Westberg, 
Caroline Täljeblad.

varandra om vad man tagit på 
sig, alla ska ta på sig prak-
tiska saker, hålla mötestider, 
undvika subgrupper, titta ge-
nom handlingar i förväg, om 
man får fullt upp privat bör 
man berätta och bli avlastad, 
alla ska komma till tals, inte 
vara ensam om någon uppgift, 
hitta personer utanför styrel-
sen som kan hjälpa till. Det 
senare gör förstås också att vi 
gärna tar emot erbjudanden 
om insatser från medlemmar i 
vår partiförening.

Ett andra möte har också 
ägt rum. Beslut om att skaffa 
Swish är taget, att skaffa röda 
t-shirts med V-symbolen, och 
förstås om medlemsmöten 
och offentliga möten. Vi kan 
se fram emot en webb-sänd-
ning med Jonas och Ulla den 
14 april, mot att uppleva Jo-
nas live den 18 april, med ett 
lunchpass på universitetet 
lägligt inför kårvalet och på 
Folkets hus på kvällen. 

Styrelsen har också börjat 
diskutera på hur vi ska vi för-
verkliga kampanjen om kol-
lektivtrafiken. Lämplig start 
tror vi är sensommar/höst. 
Kanske kan ett inslag vara 
sånggrupp på bussarna? 

 
ELLEN SÖDERBERG

Studieansvarig
GUDRUN NORDBORG

Ordförande

Sammandrag 
från styrelsens möten

mailto:umea%40vansterpartiet.se?subject=
mailto:gnordborg%40gmail.com?subject=
https://twitter.com/v_umea
https://www.facebook.com/VansterpartietUmea/?fref=ts
http://umea.vansterpartiet.se/
https://www.vansterpartiet.se/bli-medlem
https://www.vansterpartiet.se/bli-medlem
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ÅRSMÖTE MED 
VÄNSTERPARTIET

 Den 28 februari hade Vänsterpar-
tiet Umeå sitt årsmöte i kulturhuset 
Klossen på Ålidhems centrum. Efter 
att Vänsterpartiet Umeås ordföran-
de, Gudrun Nordborg öppnat mötet 
med att hälsa alla sympatisörer och 
medlemmar välkomna, blev det ett 
kort avbrott för Ung Vänster Umeås 
hälsningsanförande. Runt i rummet 
skickas en närvarolista 

För styrelsens räkning presen-
terar Therese Eliasson och Bianca 
Byring verksamhetsberättelsen för 
2015 som innehåller de flesta av 
partiföreningens aktiviteter. 

– Det är inte alltid man tänker 
på det, men partiföreningen har va-
rit väldigt aktiv när vi ser det sam-
lat i en berättelse, säger Byring.

För kommungruppen är grupp-
ledaren, Ulrika Edman den som fö-
redrar bokslutet för 2015.

– Den frostiga relationen mellan 
Socialdemokraterna och Vänster-
partiet har blivit bättre och nämner 

Vänsterpartiet Umeås förslag om 
gender budgeting som ett exempel 
som mött gott mottagande i olika 
nämnder, säger Edman.

Ulrika Edman förklarar vidare 
att det behövs ett högre fokus på 
kollektivtrafiken, förbättrandet av 
arbetssituationen för de kommu-
nanställda och skolan. Edman anger 
den höga investeringstakten (däri-
bland bygget av Väven och badhu-
set) som orsaken till att byasko-
lorna nu drabbas av nedskärningar.

Efter ett avbrott för lunch, gitarr-
musik av Kristoffer Andersson och 
ett hälsningsanförande från Vän-
sterns Studentförbund (VSF) Umeå, 
fortskred mötet med redogörel-
se för den ekonomiska berättelsen 
som hölls i av partiföreningens kas-
sör Anna Palmgren Vahlroos. Sedan 
läste Jessica Åhlin upp revisorernas 
berättelse som föreslog årsmötet att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Omfattande diskussion om kollek-
tivtrafik i verksamhetsplanen
Therese Eliasson och Bianca By-
ring presenterar styrelsens förslag 
till verksamhetsplan. Inför årsmö-
tet hade inga motioner skickats in. 
Det fanns dock möjlighet att lägga 
förändringsförslag på sittande möte 
vilket några medlemmar gjorde.

Det blev stor diskussion kring 
formuleringen om kollektivtrafiken. 
I styrelsens förslag till verksam-
hetsplan stod det att Vänsterpartiet 
Umeå under 2016, tillsammans med 
kommungruppen, skulle driva en 
kampanj för en ”avgiftsfri kollektiv-
trafik”. Mattias Sehlstedt och Lasse 
Jacobsson från kommungruppen 
föreslog årsmötet att formuleringen 
skulle ändras till ”förbättrad och ut-
vecklad kollektivtrafik”.

– Det finns inte utrymme för 
denna satsning i kommunens bud-
get. Det handlar om drygt 70 mil-
joner kronor. Pengar till en sådan 

 
Underverk-
samhetsåret 
ska därför 
partifören-
ingen i 
samarbete 
med kom-
mungruppen 
genomföra 
en kampanj 
för avgiftsfri 
kollektivtra-
fik. 
ur förslaget 
till verksam-
hetsplan

Foto: Daniel Nyström

Den 28 februari inleddes Vänsterpartiet Umeås årsmöte på kulturhuset 
Klossen på Ålidhems centrum. Stämningen mellan mötesdeltagarna är god 
och många skratt utbyts bland nya och gamla partimedlemmar. Gudrun 
Nordborg inleder mötet något efter utsatt tid.

– Hjärtligt välkomna till Vänsterpartiet Umeås årsmöte!
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satsning måste i sådana fall tas från 
välfärden, sade Lasse Jacobsson.

Mattias Sehlstedt hänvisade till 
det kommunpolitiska handlings-
programmet där partiföreningen 
tidigare fattat beslut att avgiftsfri 
kollektivtrafik endast är möjligt om 
staten tillskjuter pengar till en för-
söksverksamhet, annars är förslaget 
orealistiskt. Therese Elisasson från 
styrelsen höll inte med.

– Vänsterpartiet kan i en kam-
panj visa sin målsättning för kol-
lektivtrafiken, precis som vi gör 
med andra delar av vår politik. Må-
let är avgiftsfri kollektivtrafik, hur 
det ska lösas rent praktiskt, om det 
måste ske stegvis och så vidare, är 
något för tjänstemännen att lösa.

Andra argument som fram-
fördes emot förslaget var att det 
skulle innebära att färre cyklar och 
promenerar vilket skulle försämra 
folkhälsan, samt att en sådan po-
litik undergräver införandet av 
avgiftsfri kollektivtrafik för barn 
upp till 13 år. Andra argument för 
förslaget var att det idag är dyrt att 
åka buss och att det i många avse-
enden är en klassfråga, samt att av-
giftsfri kollektivtrafik kan ses som 
en del av välfärden i samhället.

Efter en tids diskussion förtyd-
ligade Mattias Sehlstedt att deras 

förslag inte utesluter ”avgiftsfri kol-
lektivtrafik” men att deras förslag till 
skrivning inte binder upp frågan, 
som därmed gör det möjligt att ar-
beta fler inriktningar såsom turtät-
het och fler linjer.

Efter en lång diskussion gick så 
årsmötet till beslut och per aklama-
tion bifölls Mattias Sehlstedts och 
Lasse Jacobssons förslag. 

Förslag om utökad kampfond
När budgeten hade presenterades 
begärde Daniel Kallos ordet. Han 
argumenterade för att relationen 
mellan de kommunala partibidra-
get och kampfonden var anmärk-
ningsvärd. Han föreslog att för-
väntade inkomster från gåvor till 
partiföreningen ska öka från 5.000 
kronor till 50.000 kronor, en nivå 
som han betonade också var låg. Vid 
omröstningen vann styrelsens för-
slag bifall. 

Val och avslut
Årsmötet avslutades med att ge-
nomföra val av styresle, valbered-
ning, revisorer och representanter 
till årsmötena för ABF-umeåregi-
onen och Umeå respektive Ersboda 
Folkets hus. 

DANIEL NYSTRÖM

 
Kollektivtra-
fiken kan ses 
som en del av 
välfärden 
eller som en 
utbyggnad av 
välfärden, 
och att driva 
på för en helt 
tillgänglig 
kollektivtra-
fik ligger i 
linje med vår 
ideologi. 
therese  
eliasson

 
Det finns inte 
utrymme /.../ 
Det handlar 
om drygt 70 
miljoner 
kronor. 
lasse jacobsson

Genomförda 
val vid 
årsmötet

 Styrelse

ordförande
Gudrun Nordborg

kassör
Anna Palmgren Vahlroos

ordinarie ledamöter
Abdi Hanad
Ahmed Hersi
Caroline Täljeblad
Ellen Söderberg
Berndh Olofsson

suppleanter
Anders Emanuelsson
Maria Westberg

 Valberedningen

ordinarie ledamöter
Malin Nielsen
Therese Eliasson
Mattias Sehlstedt
Mattias Nilsson
Åsa Bäckström

suppleanter
Lasse Jacobsson
Shahla Gullviva Shadman

 Revisorer

ordinarie ledamöter
Emil Lundh
Jonas Karlberg

 Övriga val

ombud till abf-umeåregionens 
årsmöte
Kristina Ahlenius

ombud till ersboda folkets hus 
årsmöte
inget förslag fanns. Frågan hänsköts 
till styrelsen som utsåg Abdi Hanad 
och Ahmed Dirrie till ombud.

ombud till umeå folkets hus 
årsmöte
inget förslag fanns. Frågan hänsköts 
till styrelsen som nominerade Mats 
Stålnacke till styrelseuppdraget.

Foto: D
aniel N

yström
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De lämnade styrelsen vid årsmötet
 SAMTAL Vid Vänsterpartiet Umeås årsmöte ställde inte Therese 

Eliasson och Bianca Byring upp till omval och lämnade därmed 
sina poster som studieansvarig respektive informationsansvarig.

Hur har ni upplevt er tiden i styrelsen?
BB: Det har varit roligt, det bästa var att lära känna många 

nya kamrater genom partiarbete och att enkelt kunna genomföra 
idéer självständigt eller tillsammans med andra, i den mån tiden 
räcker till.

ET: På ett personligt plan har jag lärt mig mycket och även 
utvecklats och stärkts i min politiska uppfattning. Även jag har 
lärt känna flera partikamrater bättre vilket känns väldigt bra.

Har det funnits någon nersida?
BB: Det har varit varit frustrerande att den tid jag har att 

lägga på partiarbete gått till praktiska uppgifter, så att jag inte 
hunnit orientera mig och bilda åsikter. 

ET: Jag tycker att en nackdel har varit att den tiden som gått 
att lägga på aktivism varit mindre än innan.

Vilket ser ni som ert viktigaste bidrag till partiföreningen?
ET: Mitt viktigaste bidrag vet jag inte riktigt, det kanske de 

andra i styrelsen kan svara på bättre, men vi har också haft några 
studiecirklar, bland annat en grundcirkel, studier i marxism och 
studier om rasism. Den fördjupande cirkeln i marxism lockade 
många partikamrater vilket jag tyckte var roligt. Just vår ideolo-
giska grund är nog något som man inte kan studera för mycket.

BB: Ett helhetsgrepp om informationen, eftersom jag haft ett 
ansvar för information för hemsida, Facebook, radannonser, af-
fischering och vårt nyhetsbrev Medlemsnytt. Jag hoppas att det 
uppfattats som att enhetlig information gått ut genom flera kana-
ler om det allra mesta som händer. Men det är inte alls bara min 

Therese Eliasson och Bianca Byring

förtjänst, vår funktionär Elisabet Forssell, som som glädjande nog 
jobbar även för partiföreningen sedan 2015, och kommungruppen, 
har gjort jätte mycket. Och nu Daniel Nyström och alla som skri-
ver i Nejlikan förstås. 

ET: Jag är ju även aktiv i Vänsterns Studentförbund (VSF) så 
jag har kunnat bidra med att förbättra samarbetet mellan VSF och 
Vänsterpartiet, bland annat genom att vi har samarrangerat flera 
föreläsningar.

Varför valde ni inte att ställa upp till omval?
BB: Det beror på att det finns andra saker som jag inte vill 

skjuta på framtiden nu, och som tar kvällar i anspråk. Som för-
älder till tre små barn med flera intressen som pockar på min 
uppmärksamhet vill jag vara lite ”periodare” i partiet. Jag såg 
också möjligheten att av tidsmässiga skäl kunna tacka Ja till no-
minering till kongressombud.

ET: Det är framförallt tidsbrist som är skälet att jag valde att 
inte ställa upp till omval. Förutom att jag pluggar heltid på ett 
ganska krävande program så är jag som sagt även aktiv i VSF, 
vilket tar en del tid i anspråk. 

ET: Jag blev tvungen att välja var jag skulle lägga mitt politiska 
fokus och kände att jag kan göra mer nytta i VSF än i Vänster-
partiet. Jag har inte heller känt att jag har haft tid med andra 
partiaktiviteter utöver styrelsearbetet. Förra verksamhetsåret var 
jag bland annat aktiv i feministgruppen, men det har jag inte rik-
tigt orkat med i år. Därför tror jag att jag kan göra mer nytta som 
aktiv medlem i Vänsterpartiet än som styrelseledamot. Jag tycker 
att styrelseuppdraget har varit roligt och jag hoppas att jag kan få 
förtroendet igen när livet bjuder på mer tid. I år ska jag fokusera 
på studier och aktivism!

DANIEL NYSTRÖM

 
Det har varit roligt, det bästa var att 
lära känna många nya kamrater genom 
partiarbete och att enkelt kunna 
genomföra idéer självständigt eller 
tillsammans med andra. 
bianca byring

 
Jag tycker att vi har haft en väldigt 

välfungerande styrelse. Vi har inte alltid 
haft samma uppfattning i alla frågor 

men vi har ändå kunnat fatta beslut och 
har förskonats från konflikter. 

therese eliasson

Foto: U
lrika Edm

an
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INGEN ENAD VÄNSTER 
PÅ FÖRSTA MAJ

 I en  debattartikel publicerad 7 
april  2016 i studenttidningen Vertex 
går Vänsterns Studentförbund (VSF) 
i Umeå ut med att de lämnar Enad 
vänster på grund av Arbetarpartiet. 

VSF anger ett nyligen publice-
rat temanummer av Arbetarpartiets 
tidning som orsak. I temanumret 
fylls raderna av argument med ra-
sistiska myter och antiislamism.
Utöver det väljer partiet att återpu-
blicerar texter skrivna av individer 
som på nätet beskrivs som anti-
semiter och konspationsteoretiker 
inom den extrema högern.

 – De målar upp flyktingmot-
tagandet som ett överhängande hot 
mot den sekulariserade västerländ-
ska demokratin. Retoriken och pro-
blembeskrivningen är direkt tagen 
från det högernationalistiska spek-
trumet av samhällsdebatten, skriver 
vänsterstudenterna. 

– Faktum är att man har kopie-
rat ett helt textstycke från en fyra 
år gammal debattartikel författad 
av Gunnar Sandelin och Karl-Olov 
Arnstberg, två namn som frekvent 
figurerar på Avpixlat och andra blå-
bruna så kallade ”alternativa me-
dier”, men knappast hör hemma 
på nyhetssajter som påstår sig vara 
vänsterorienterade.

På Svenska kommittén mot antise-

mitisms webbplats publicerades i 
juni 2015 en artikel med med titeln 

 Från ”dårarnas socialism” till  my-
ten om  ”kulturmarxismen”. I artikeln 
redogör sociologen Klas Gustavsson 
för hur Karl-Olof Arnstberg sprider 
antisemitiska myter och konspira-
tionsteorier. 

VSF betraktar Arbetarpartiets 
ideologiska postionering som en di-
amentral motsats till den egna or-
ganisationen och anser att Arbetar-
partiet borde ha uteslutits ur Första 
maj-gruppen för Enad vänster.

– Då vi dessvärre inte fått gehör 
för detta krav har vi i VSF Umeå be-
slutat att själva lämna samarbetet. 
Att lämna Enad vänster är vare sig 
enkelt eller önskvärt, men i lju-
set av den uppkomna situationen 
menar vi att det är det enda ideo-
logiskt och moraliskt försvarbara 
handlingsalternativ som återstår.

Davis Kaza, ordförande för Ar-
betarpartiet vill inte uttala sig om 
bojkotten, men ställer sig bakom 
den enga tidningens rasistiska och 
antimulimska artiklar. 

– När det gäller våra uppfatt-
ningar så har vi delat ut dem till 
20 000 hushåll i Umeå. [Där kan 
man läsa] om vad vi tycker i den 
här frågan, säger han till VK. 

I övrigt vill ha inte uttala sig.

På grund av Arbetarpartiets rasistisk problembeskrivning i flyktingfrågan 
och en arbetarfientlig politik lämnar VSF, V och Umeå LS Enad vänster.

Redan den 20 mars 2016 kom det 
första avhoppet från Enad vänster 
till följd av Arbetarpartiets medver-
kan. Umeå Lokala Samorganisation 
(LS) av SAC - Syndikalisterna, beslu-
tade på sitt årsmöte att inte delta i 
Enad Vänster.

– Framförallt på grund av att 
vi inte kan delta och ge tyst god-
kännande i något arrangemang där 
Arbetarpartiet deltar, skriver de på 
sin Facebooksida.

Orsaken anges vara partiets 
arbetarfientliga åsikter som riktas 
mot arbetare som immigrerat till 
Sverige eller som befinner sig på 
flykt.

Den 8 april extra nyhetsbrev till alla 
partimedlemmar meddelar Vänster-
partiet Umeå, genom ordförande 
Gudrun Nordborg, att även Vänster-
partiet väljer att lämna Enad vän-
ster. I brevet hänvisas det till be-
sluten tagna av respektive Umeå LS 
och VSF. För mer detaljerade argu-
ment om varför hänvisas till VSF:s 
debattartikel i Vertex (som länkats 
tidigare).

– VSF formulerar sig tydligast i 
en mycket bra analys, säger Gudrun 
Nordborg.

DANIEL NYSTRÖM

Sagt på facebook.

 Om att flera 
organisatio-
ner lämnat Enad 
vänster till följd 
av Arbetarpar-
tiets politik.

”Mycket bra av VSF, 
det ända rimliga!”  
– Linus 
Lundström

”Så jävla bra!”  
– Caroline 
Täljeblad

”Helt rätt av VSF, 
’Arbetarpartiet’ har 
spårat ur.”  
– John Lyshag

”Tack för att ni i 
alla lägen står  
emot de höger- 
populistiska  
vindar som viner! 
Vänsterpartiet 
Umeå kan en lita 
på! ”  
– Evelina 
Liliequist

”Bra att VSF tar 
ställning. Om jag 
säger så här, jag 
har aldrig haft 
något emot att gå 
i första maj-tåget 
någon annanstans 
än Umeå...”  
– Jonas Robert 
Karlberg

”Klokt.”  
– Tove Sandell

”Bra att ni lämnar 
ett sjunkande skepp 
för att skapa något 
bättre!”  
– Albert Pilgrim

”Hejja Gudrun!!!”  
– Gun Bergström

Foto: Johan B
erggren

http://vertex.nu/insant-debatt/konflikten-star-inte-mellan-svenskar-och-flyktingar/
http://skma.se/blogg/2015/06/klas-gustavsson-fran-dararnas-socialism-till-myten-om-kulturmarxismen/
http://skma.se/blogg/2015/06/klas-gustavsson-fran-dararnas-socialism-till-myten-om-kulturmarxismen/


 vänsterpartiet umeå

12 NEJLIKAN   NR. 2   APRIL 2016

 Det är som med planeringen av 
bostadspolitiken i Umeå stad: Snur-
rigt med tvära kast. Politikerna lo-
vade förskola och en 1-6-skola i 
Botsmark. Det var en ”skatt” som 
skulle utvecklas, men nu gör po-
litiken en helomvändning. Den 25 
februari 2016 togs beslut i För- och 
grundskolenämnden (FoG) om att 
lägga ner 4-6-verksamheten. Be-
slutet omfattar också skolnedlägg-
ning i Bullmark, som även påverkar 
barnen från Bodbyn. 

Föräldrarna har varit fram-
gångsrika med att lyfta frågan i 
media. De har också genomfört en 
namninsamling mot skolnedlägg-
ningarna, som dock inte beaktades 
trots att 1 600 personer hade skrivit 
under. Även den tidigare ordföran-
den i Sävar kommundelsnämnd, 
Bengt Holm (s), är kritisk till be-
slutet och uttalade sig om det i Väs-
terbottens-kuriren 4 mars. 

– Jag säger det rent ut. Nämn-
den är fullkomligt inkompetent. De 

skulle ha sett över helheten. Någon 
bör ta sitt förnuft till fånga.

På sin blogg från 10 mars låter 
Hans Lindberg meddela att han står 
bakom nämndens beslut och att 
efter beslut ”ligger lagt kort”, men 
känner inte Lindberg till de tidigare 
utspelade korten i frågan? Mannen 
som sedan valet 2014 aktivt arbetat 
för att inskränka den kommunala 
demokratin påstår att demokratins 
uttryck är i fastlagda orubbliga be-
slut – så länge han inte vill ändra 
på dem, givetvis – och det ska by-
borna respektera och finna sig i.

Visst är det ett problem med alla 
kommuninvånare som ställer krav 
på sina politiker, åtminstone för 
den som tagit omotiverat obekvä-
ma beslut. Föräldrarna i Botsmark, 
Bullmark och Bodbyn har inte låtit 
sig modfälldas av den attityden. De 
har samarbetat med varandra ge-
nom hela processen och tagit steget 
vidare med överklaganden av beslu-

tet till förvaltningsrätten. 
– Vi har överklagat beslutet ef-

tersom detta är fel. Det finns beslut 
sedan tidigare och vi i Botsmark är 
lovade att skolan ska finnas kvar, 
säger Elin Augustsson. 

Hon anser dessutom att FoG inte 
haft inte tillräckligt med underlag 
för att fatta beslutet. I mitten på 
mars överlämnade föräldrarna sina 
överklaganden till förvaltningsrät-
ten. De argumenterar bland annat 
för att underlaget för beslutet var 
tunt och bristfälligt. De anser också 
att frågan är såpass principiellt vik-
tig att det borde beslutats av kom-
munfullmäktige.

Elin Augustsson berättar att de 
hoppas att FoG river upp beslutet 
och följer det tidigare sagda, att an-
ställa en lärare i årskurs 4-6. Hon 
anser dock att politikerna inte lyss-
nar på dem.

Både Elin Augustsson och Petra 
Lindmark anser att kommunen 
ekonomisk inte tjänar på detta och 
att barnen är förlorarna.

– Kostnaden för bussarna till 
Bullmark kostar mer än hela hyran 
för Botsmarks skola. Man kan inte 
annat än att ruska på huvudet, sä-
ger Petra Lindmark och hänvisar till 
en VK-artikel av Kerstin Eriksson.

Detta med konsekvensanalyser 
kan man tycka är viktigt, speciellt 

FÖRÄLDRAUPPROR 
I Botsmark, Bodbyn och Bullmark 
organiserar sig nu föräldrarna i protest mot 
skolnedläggningarna som Socialdemokraterna 
tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och 
Miljöpartiet beslutat om.

Foto: Elin A
ugustsson

Skolan i Botsmark. Till höger i bild syns lekparken.

 
Jag är 

otroligt 
besviken på 
tjänstemän-
nen och 
politikerna! 
elin augustsson

 
Man kan 

inte annat än 
att ruska på 
huvudet. 
petra lindmark
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när det handlar om verksamhet som 
berör barn, men alla är inte lika 
övertygad om det. Moa Brydsten (s), 
ordförande för FoG, menar att man 
inte kan göra konsekvensanalyser 
av alla beslut eftersom det då aldrig 
skulle kunna tas några beslut utan 
att kraftigt utöka kommunens ad-
ministration. Problemet är bara att 
handläggningen av detta saknar ett 
barnperspektiv och ett landsbygds-
perspektiv, något som påpekats av 
bland annat föräldrarna, Vänster-
partiet och Centerpartiet.

I nästan ett decennium har Umeå 
kommun planerat för att förbättra 
skolsituationen i Bullmark. Enligt 
Elisabet Forssell, ledamot av FoG för 
Vänsterpartiet, har den nuvarande 
skolan för dåliga lokaler, skolgården 
är liten och elever och lärare har vi-
sat på sjuka-hus-symptom. 

I Bullmarks F6-skola trängs nu 
Bullmarks, Botsmarks och Bodbyns 
barn, tillsammans med barn från en 
rad kringliggande och byar. 

Sävar kommundelsnämnd (finns 
inte kvar längre), beslutade för flera 
år sedan att en ny F6-skola skulle 
byggas på en ny och rymligare plats 
i Bullmark, och planerna för detta 
är godkända och beslutade av Umeå 
kommunfullmäktige som en del av 
kommunens investeringsplan.

Trots de tidigare besluten har 
en majoritet i FoG, bestående av 
Socialdemokraterna, Moderaterna, 
Miljöpartiet och Liberaleran (tidi-
gare Folkpartiet), beslutat att det 
bara är en F3-skola som ska byggas 
i Bullmark. Barnen i årskurs 4-6 
ska bussas till Sävar skola. 

– Ett problem, som många för-
äldrar ser det, är att Sävar skola 
redan är överfull. Det som upprör 
föräldrarna är alltså inte bara att 
Bullmarks 10-12-åringar ska bus-
sas 50 km fram och tillbaka till Sä-
var varje dag, utan att beslutet är så 
kortsiktigt, säger Elisabet Forssell.

Från föräldrarna uttrycks att 
deras argument och invändningar 
har någon betydelse; att tjänste-
män och politiker vänder dövörat 
till fastän de hela tiden bedyrar att 
de ska lyssna och besluta utifrån 
barnens bästa.

– Jag är otroligt besviken på 
tjänstemännen och politikerna! De 
har kört över oss totalt. Nu när vi 
mailat frågor till dem om hur de 

Var är visionen om 
det goda samhället?

 KRÖNIKA. Jag läser en krönika av Susanne Ny-
ström i Västerbottens-kuriren som handlar om ”nattis”. 
Hon skriver om ”lågavlönade kvinnor som behöver 
arbeta heltid för att få ekonomin att gå ihop, särskilt 
om de är ensamstående”. Vänsterpartiets hållning i 
denna fråga är också att tillgången till barnomsorg på 
nätterna ska byggas ut.

Då och då blossar debatten upp om små barns 
långa tider (nio, tio timmar) på förskolan.  Det verkar 
allt som oftast bli en debatt som hamnar i för eller 
emot förskola och kvinnors yrkesarbetande. Vänster-
partiet kämpar för allas rätt till heltid och lyfter sällan 
eller aldrig fram nackdelar med detta utifrån ett små-
barns perspektiv.

Sedan början av 1980-talet har kvinnor varit över-
representerade i sjuktalen. Till detta finns det säkert 
flera förklaringar. Mer press och stress inom den of-
fentliga sektorn till följd av nedskärningar och effek-
tiviseringar är nog en av dem. Men jag tror också att 
vi måste titta på vilket sorts samhälle vi bygger. Jag 
tror att vi måste mycket mer än vad som görs ska dis-
kutera vad ett samhälle som sätter yrkesarbete och 
ekonomi i första hand gör med oss. Det dubbelarbete 
som många kvinnor utför för att få ihop heltidsjobb 
och barn sliter och blir för allt fler för tufft. 

Jag vill att politiken kantrar över till att inte sätta 
högre löner och rätt till heltidsjobb i centrum.

Jag skulle önska att det vore möjligt att hålla flera 
bollar i luften när vi diskuterar politik. Jag skulle önska 
att dagsaktuella frågor också kunde ses i ljuset av vår 
vision om ett bättre samhälle. Det är inte frågan om att 
kvinnor inte ska yrkesarbeta, det är frågan om att ar-
betstiden ska vara rimlig och kunna läggas så att den 
också passar småbarn och ensamstående föräldrar. 

Jag vill att vi pratar om vad vi vill ha våra liv till. Jag 
vill att vi pratar om hur ett samhälle som sätter barnen 
i centrum konkret ser ut. Jag vill sätta livskvalité högst 
upp på agendan. Vi ska än tuffare driva frågan om 
sex timmars arbetsdag. Vi ska prata om visionen om 
ett annat samhälle där det finns tid och ork för barn, 
föreningsliv, kultur och aktiv politik. Vi ska inte leva för 
att arbeta – vi ska arbeta för att kunna leva!

om krönikan
Krönikan är skriven av Annika Herrström. Vad tycker 
du om den? Håller du med Annika, eller inte alls? 
Skriv till  nejlikan@vansterpartiet.se

tänkt, vill de nästan inte svara oss, 
säger Elin Augustsson.

– Endast från Vänsterpartiet 
fick vi ordentligt gehör. De för-
stod. Men vi har förstått att det är 
svårt för Vänsterpartiet att ensamt 
påverka i denna fråga, säger Petra 
Lindmark.

Historien om Botsmark är en liten 
annan. Här är skolan inte överfull 
och det har varit svårt för skolan 
att hitta lärare på grund av de nya 
behörighetskraven. Bristen på lä-
rare har inneburit att barnen i års-
kurserna 4-6 bussats till Bullmark 
skola. Vägen är 30 km lång, farligt 
smal och krokig (från Ytteråträsk är 
det 40 km enkel väg). Olyckor har 
redan hänt med skolbussen.

Skolan i Botsmark är en fin 
gammal skola i klassisk stil. Det 
har en stor skolgård i närheten av 
en skog. Den har slöjdsal, ishockey-
rink, en ny hiss och nybyggd lastkaj 
för bara något år sedan. 

Sedan cirka tio år tillbaka finns 
en träpaviljong påbyggd på sko-
lan, som hyser förskola för 18 barn. 
Pedagogerna i Botsmark skola är 
väldigt nöjda med sin skola, och så 
även föräldrarna och barnen.

Trots detta har FoG i sitt beslut 
från 25 februari 2016 sagt att Bot-
smark också ska göras om till en 
F3-skola. Den ändamålsenliga pa-
viljongen ska rivas, och istället ska 
man bygga om den marmorbegol-
vade skolan för tre miljoner och an-
passa den för förskoleverksamhet. 

Det råder ingen brist på kampvilja 
hos föräldrarna. Nästa steg är att få 
till en folkomröstning om skolned-
läggningarna, enligt Petra Lindmark 
och Elin Augustsson.

– Vi måste ta ställning mot sa-
ker som är fel. Beslutet borde fattas 
av kommunfullmäktige, avslutar 
Elin Augustsson.

– Jag hoppas att vi kan få poli-
tikerna att fårstå hur långt bort från 
service och ”fina badhus och stads-
parker” vi är. Allt vi vill är att få ha 
kvar vår affär och vår F6-skola. Det 
är inte rätt att barnen ska tvingas 
till en daglig bussresa på upp till 
åtta mil. Hur ska de hinna med sina 
läxor och få ha någon fritid? säger 
Petra Lindmark.

DANIEL NYSTRÖM

Annika 
Herrström

mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=
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Närläsning av klassisk film
 Den 2 februari inledde vi vår verksam-

het i den Kulturpolitiska gruppen: Närläsning 
av klassisk film. Den första filmen ut var 
Pansarkryssaren Potemkin, Sergei Eisenste-
ins berömda och beryktade verk från 1925, 
beställd av den sovjetiska partiledningen 
som äreminne av revolutionsförsöket 1905. 
Vi gav noga akt på de omtalade och ofta 
citerade montagen, som Eisenstein använ-
de för att förstärka upplevelsen av en scen.

Noga följde vi de enskilda människ-
orna på piren, valda som typiska för skilda 
ryska etniciteter och yrken enligt temat: 
en för alla, alla för en. Vi följde och läste de 
betydelsebärande detaljerna i den starka 
scenen. Trappan i Odessa, förstärkta med 
montage och effektiv ljussättning. 

 Värdlandsavtalet skulle föra Sverige 
mycket nära ett medlemskap i militäral-
liansen Nato, och riksdagen är på väg att 
ta detta avgörande försvarspolitiska beslut 
utan någon allmän debatt. Det menar Ak-
tionsgruppen Nej till Nato, som arbetar för 
att Sverige ska behålla sin alliansfrihet och 
inte gå med i Nato. Erik Danielsson, med-
lem i aktionsgruppen och vänsterpartist, 
fredsaktivist och miljökämpe, höll i en te-
makväll om närmandet till Nato och värd-
landsavtalet på ett välbesökt medlemsmöte 
i mars.

I grunden handlar frågan om Nato om 
en öst-västlig kontlikt, berättade Erik. 
Nato har vapenbaser över hela världen och 

VÄRDAVTALET

Det enda som skilde den kopia vi an-
vände från originalet var att Potemkins 
triumferande röda flagga (Handtintad i 
original) blivit vit och att den sovjetiska 
filmloggan som i viss vinkel visar ham-
maren och skäran var bortklippt. Klippta 
ja, den svenska censuren totalförbjöd fil-
men genast 1925 och den fick inte visas 
offentligt förrän 1952. Anledningen står 
på censurkortet: ”Kan verka upphetsande på 
större folkmassor.” 

Till kommande närläsning den 13 april 
ses vi i Samhällsvetarhuset sal UB 335 på 
Umeå universitet. Filmen är Fritz Langs 
Metropolis.  Mer på Facebook.

ERIK BOMAN, film- och kulturvetare

med de senaste årens expansioner av med-
lemsländer i Europa, har gränserna flyttats 
närmare Ryssland. Detta gör att det blir 
hotfullt för Ryssland och provocerar fram 
militarism. Ryssland pekas ut som det 
stora säkerhetshotet i världen idag, sam-
tidigt som USA har en långt större militär 
kapacitet och Nato, som styrs av USA, ex-
panderar mot öster. 

Världlandsavtalet skulle innebära ett 
stort steg närmare Nato-medlemskap. 
Avtalet syftar till att förenkla militärt 
samarbete och övningar med Nato och 
att militär utrustning, trupper och även 
kärnvapen kan få stationeras i Sverige – 
särskilt i Norrland, som redan har sett 

Nato-övningar så sent som förra året. Ett 
Nato-medlemskap har inget folkligt stöd, 
det skulle fördubbla militärutgifterna och 
göra att Sverige tappar inflytande över det 
egna försvaret. Det behövs öppen debatt 
och demokratiska beslut om en sådan av-
görande fråga.

Värdlandsavtalet undertecknades redan 
2014 av den förra regeringen, men för att 
det ska träda i kraft behöver lagändringar 
göras och därför krävs ett riksdagsbeslut 
som väntas tas till sommaren. Vänsterpar-
tiet har lagt en motion till riksdagen om 
att avslå propositionen om värdlandsavta-
let. Aktionsgruppen Nej till Nato har star-
tat ett upprop mot avtalet som ska läggas 
fram inför riksdagen innan beslutet. På 
hemsidan  www.nejtillnato.se kan man 
skriva under uppropet. 

ANNA PALMGREN VAHLROOS

Foto: A
nna Palm

gren V
ahlroos

OBS! Den 9 maj kommer 

Stig Henriksson (v), 

försvarsutskottet, och talar om 

värdlandsavtalet och Nato. Vi ses 

på Universitetet klockan 12.15 och 

på kvällen på Ordenshuset. 

Mer information
 Facebook

 Hemsidan

https://www.facebook.com/events/440904236119176/?active_tab=highlights
http://www.nejtillnato.se
https://www.facebook.com/VansterpartietUmea/?fref=ts
http://umea.vansterpartiet.se/
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Genomförda 
val vid års-
konferensen

 Styrelse (antal år)

ordförande
Bore Sköld, Umeå (1 år)

ordinarie ledamöter
Linda Lundqvist, Vindeln (2 år)
Jeanette Velander, Skellefteå (2 år)
Monica Nilsson, Vilhelmina (2 år)

suppleanter
Niklas Vestermark, Nordmaling (1 år)
Sandra Karlsson, Norsjö (1 år)

 Valberedningen

sammankallande
Inger Stenlund, Sorsele

ordinarie ledamöter
Abdi Hanad, Umeå
Berit Sedorf, Umeå
Ylva Hedquist Hedlund, Skellefteå
Rikard Lähdekorpi, Umeå

 Revisorer

ordinarie ledamöter
Anders Dahlén
Berit Edvardsson

 Distriktsstyrelsen 2016

ordförande
Bore Sköld, Umeå (2016)

vice ordförande
Daniel Johansson, Storuman (2015)

kassör
Lilian Nilsson, Skellefteå (2015)

ordinarie ledamöter
Linda Lundqvist, Vindeln (2016)
Jeanette Velander, Skellefteå (2016)
Monica Nilsson, Vilhelmina (2016)
Andreas Nuottaniemi, Malå (2015)

suppleanter
Niklas Vestermark, Nordmaling
Sandra Karlsson, Norsjö (2016)

Medlemmarna av 
distriktstyrelsen väljs på ett 
respektive två år för att 

skapa kontiunitet i distriktsstyrel-
sens arbete. Inom parentes anges 
vilket år ledamoten valdes.

 Den 19 mars hade Vänsterpartiet 
Västerbotten distriktsårskonferen-
sen (dåk) i Medlefors i Skellefteå. 
Mötet började med separatistiska 
träffar för kvinnor respektive män 
innan diskussioner om verksam-
hetsplanen och valen ska förrättas. 

På träffen för kvinnor testas 
bland annat talarstolen och delta-
garna diskuterar om härskartek-
niker. Målsättningen är att skapa 
förutsättningar för ett jämnare 
talarutrymme och att kvinnor ska 
våga ta plats. På träffen för män-
nen talar deltagarna också kring 
härskartekniker och behovet av att 
överväga om, när och hur man tar 
plats i diskussionerna.

– Något ofta sker i politiska för-
samlingar är att vänsterpartister, 
och kvinnor i synnerhet, anklagas 
för att skapa dålig stämning när vi 
framför våra och partiets åsikter. 
Därför är det viktigt att vi lär oss av 
detta och hittar metoder att bemöta 
det, säger Ulrika Edman.

Elisabet Forssell berättar om hur 
hon svarat när hon fick höra av en 
sosse att hon agerar ”bråkigt”.

– Jag sa: ”Jag sitter bara här och 
har ryggrad. Ibland kan det anses 
bråkigt nog.”

Senare under mötet presenterar 
Bore Sköld distriktstyrelsens verk-
samhetsberättelse och förslaget till 
verksamhetsplan 2016. Från lands-
tingsgruppen går LiseLotte Olsson 
igenom landstingsgruppens årsrap-
port, och från valberedningen pre-
senterar Elisabet Forssell förslaget 
till ny distriktsstyrelse.

Dagen efter distriktsårskonferen-
sen presenterade LiseLotte Olsson 
indelningskommitténs förslag till 
regioninledningar. 

Förslaget om ett Stornorrland 
(Västerbotten, Norrbotten, Jämtland 
och Västernorrland)blir den geo-
grafiskt största regionen med cirka 
en miljon invånare. Beslut i frå-
gan måste tas innan sista juni i år 
för att en förändrad indelning ska 
kunna ske till 2019, annars kommer 
det inte kunna ske förrän år 2023.

DANIEL NYSTRÖM

ÅRSKONFERENS MED 
DISTRIKTET

Rapport från första DS-mötetet
 Distriktsstyrelsen (DS) har beslutat att in-

rätta ett arbetsutskott (AU) bestående av Bore 
Sköld, Daniel Johansson och Lilian Nilsson. 
Distriktsstyrelsen har utsett Jeanette Velan-
der och Sandra Karlsson har som internfemi-
nistiskt ansvariga. Caroline Täljeblad kommer 
tillsammans med någon fler intresserad att 
ansvara för partidistriktets hemsida och par-
tidistriktet på sociala medier.

Intresset för att utveckla vårt arbete med 
inlandsfrågor och ”inlandsvänstern” var stort 
i distriktsstyrelsen. Här utsågs Monica Nils-
son, Andreas Nuottaniemi, Sandra Karlsson 
och Daniel Johansson till en arbetsgrupp. Jo-
hansson har ett särskilt ansvar för samefrå-
gorna.

 Som ett resultat av den verksamhetsplan 
som årskonferensen antog så har distrikts-
styrelsen fattat en rad beslut. I samband med 

Jonas Sjöstedts sommartal den 21 augusti i 
Umeå kommer partidistriktet att anordna 
en grundläggande ideologisk utbildning till-
sammans med Ung Vänster och Vänsterpar-
tiet Umeå (mer information kommer). Under 
hösten genomförs en feministisk träff. I ja-
nuari nästa år planerar distriktsstyrelsen att 
genomföra en studiedag kring Eco-Eco-pro-
grammet.

 Distriktsstyrelsen har även diskuterat 
vilka marknader/festivaler som partidistrik-
tet ska prioritera att delta vid i sommar. Det 
finns ett intresse av att åter köra en ”In-
landsbaneturné” i sommar. Kring dessa frågor 
har inga definitiva beslut tagits ännu.

LENNART ARVIDSSON
Politisk funktionär 

Vänsterpartiet Västerbotten

 
Jag sitter 

bara här och 
har ryggrad 
och ibland 
kan det anses 
bråkigt nog. 
elisabet fors-
sell, om hur man 
kan svara mot 
anklagelser om 
bråkighet.

(2016)
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Släpp lönerna och 
lägg krutet på 
villkoren
 KRÖNIKA. Dags för avtalsrörelse. Flera hundra kol-

lektivavtal löper ut i år, och det ska förhandlas fram 
nya. Det är i dessa förhandlingar fackförbund och ar-
betsgivare ska komma överens om lön, arbetsvillkor, 
arbetsmiljöregler, pensionsavsättningar och annat 
som brukar avtalas inom ramen för kollektivavtalen. 

Jag har lekt med en tanke. Tänk om fackförening-
arna skulle komma till förhandlingsbordet och säga: 
”– Vi skiter i lönehöjningen, vi väljer att lägga allt på 
arbetsvillkoren. Vi vill ha längre vila mellan arbets-
passen, heltidsorganisationer och hårdare reglering 
av anställningstryggheten”. Vad skulle egentligen 
hända då?

Jag kan nästan garantera att arbetsgivarna direkt 
skulle säga blankt nej till ett sådant upplägg. Utan att 
ha några specifika siffror, vågar jag påstå att arbetsgi-
varnas vinst på uppluckringarna i villkoren varit betyd-
ligt mycket större än den kostnad löneförhöjningarna 
burit med sig. Men tankefiguren om att lägga alla ägg 
i korgen med arbetsvillkoren visar på hur avtalsför-
handlingarna för ofta tillåtits att se ut senaste åren: en 
byteshandel där lönepåslagen köpts med eftergifter 
om arbetstidsregler, anställningstrygghet med mera. 

Det är förstås en förenklad bild av flera hundra 
olika avtal och förhandlingssituationer. Det är ju helt 
riktigt att löneökningar diskuteras i en avtalsrörelse. 
Jag är själv klubbordförande och var även en av de 
föreslagna till SEKO:s centrala avtalsråd: självklart ska 
vi egentligen inte släppa några lönekrav alls. Jag och 
mina arbetskompisar ska ha högre lön. Löneklyftan 
– därmed skillnad i levnadsstandard och livskvalitet 
( ja det tåls att sägas rätt ut så) – mellan arbetare och 
tjänstemän fortsätter växa. Klassklyftan mellan arbete 
och kapital blir ännu större, 52 arbetarlöner går på en 
direktörslön. 

Så högre löner förtjänar vi, och högre löner ska 
vi ha. Men vi måste börja hämta hem villkoren också. 
Annars kommer arbetsgivarna som idag avfärda lö-
neanspråken, spela lite konfliktteater, och sen ta till-
baka pengarna och mer därtill ute på arbetsplatserna.

om krönikan
Krönikan är skriven av Arijan Kan. Vad tycker du om 
den? Håller du med, eller inte alls? 
Skriv till  nejlikan@vansterpartiet.se

 Den 8:e mars firades den inter-
nationella kvinnodagen över hela 
världen. Dagen till ära arrangerade 
Vänsterns Studentförbund Umeå en 
lunchföreläsning med vänsterpar-
tisten Gudrun Nordborg på Umeå 
Universitet. Åhörarna hälsades väl-
komna med kaffe och fika.

Under föreläsningen med nam-
net ”Myten om jämställdhet och kalla 
fakta om motsatsen” tog Gudrun upp 
några av de vanligaste myterna 
gällande svensk jämställdhet och 
presenterade fakta kring hur det 
faktiskt ligger till, samt förslag på 
hur detta kan åtgärdas. Gudrun 
redogjorde för den påstådda jäm-
ställdheten inom arbetslivet, där lö-
neskillnader och bristen på kvinnlig 

INTERNATIONELLA 
KVINNODAGEN

representation på högre poster inom 
företag trots en generellt högre ut-
bildningsnivå diskuterades. 

Även mäns sexuella våld mot 
kvinnor togs upp, samt hur en 
samtyckeslag i detta fall skulle 
kunna bidra till att flytta ansvaret 
från offer till förövare. 

På kvällen deltog VSF:are i de-
monstrationen som arrangerades av 

 Kvinno- och tjejjouren i Umeå. De 
hade med sig två egengjorda ban-
deroller till demonstrationståget 
som, ackompanjerat av en samba-
orkester, gick runt centrum. 

KARIN LÖFVENMARK
THERESE ELIASSON

CHRISTIAN LILIEQUIST

 Historia i korthet

Internationella kvinno-
dagen har sitt ursprung i 
europeisk arbetarrörelse 
vid tiden före Första 
världskriget, men det 
började tidigare än så. 
Den 8:e mars 1857 de-
monstrerade klädarbeta-
re i New York med krav 
på bättre arbetsvillkor, tio 
timmars arbetsdag, och 
lika rättigheter för kvin-
nor. Demonstrationen 
skingrades av polisen.

51 år senare marschera-
de 15 000 klädarbetare 
än en gång på New 
Yorks gator för att hedra 
demonstrationen 1857. 
Deltagarna krävde röst-
rätt, stopp på svältlöner 
och barnarbete. 

Under Andra interna-
tionalen 1910 föreslog 
den tyska socialisten 
Clara Zetkin att 8:e 
mars skulle bli känd 

som den internationella 
arbetarkvinnodagen, för 
att fira de amerikanska 
demonstrationerna och 
alla arbetande kvinnor 
runtom i världen.

Dagen firades främst av 
vänsterkvinnor från 1910 
fram till 1970-talet. Sedan 
1977 är 8:e mars en offi-
ciell dag för firandet av 
Internationella kvinnoda-
gen, på inititativ av FN.

Bild från Kvinno- och tjejjouren i Umeås demonstration på Internationella kvinnodagen 2016.

Foto: Linda Lotare

Arjan Kan
Fackligt förtroende-
vald inom SEKO.

mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=
http://www.kvinnojoureniumea.se/
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 Umeå studentkårs kårval som 
äger rum mellan den 11:e och 21:a 
april närmar sig med stormsteg och 
det är hög tid att förbereda sig för 
ett intensivt och effektivt kampan-
jande. Vid Vänsterns Studentför-
bunds (VSF) senaste medlemsmö-
te tillsattes därför ett arbetsutskott 
med ansvar för att förbereda och 
koordinera föreningens kampan-
jarbete.

Med anledning av det stundande 
kårvalet vill vi ta tillfället i akt att 
resonera lite kring varför det är 
viktigt att kårens medlemmar går 
och röstar, och varför en ideolo-
giska grund är viktig i kårens ar-
bete, både vad gäller det utåtriktade 
påverkansarbetet och de rent stu-
dentfackliga bitarna.

Kårfullmäktige är kårens högsta 
beslutande organ och mandatför-
delningen har naturligtvis en direkt 
påverkan på vilka frågor som kan 
och kommer att drivas under verk-
samhetsåret. Valet till kårfullmäk-
tige är därför medlemmarnas mest 
konkreta demokratiska verktyg för 
att kunna påverka inriktningen på 
organisationens arbete under det 
kommande verksamhetsåret. 

Utöver budgetfrågor och verk-
samhetsplaner är det kårfullmäktige 

KÅRVAL I UMEÅ 
STUDENTKÅR

som exempelvis antar riktlinjer och 
policydokument som kan röra allt 
ifrån påverkansarbete i jämställd-
hetsfrågor på universitetet till vilka 
krav kåren bör ställa på de företag 
som organisationen samarbetar 
med. Givetvis är det då av ytterst 
vikt att VSF, som är ett utpräglat 
och uttalat feministiskt, socialis-
tiskt och antirasistiskt kårparti, har 
en så stark röst som möjligt. Vidare 
är kåren en viktig samhällsröst och 
även här kommer den ideologiska 
grunden givetvis fram.

Avslutningsvis vill VSF Umeå 
uppmana dig som studerar att 

 rösta i kårvalet och uppmuntra 
andra att göra detsamma. Om du 
inte är kårmedlem vill vi också 
uppmana dig att bli det. Det stu-
dentfackliga arbetet bygger helt på 
engagemang och utan medlemmar 
har vi ingen kår. Givetvis blir vi 
väldigt glada om fler också vill en-
gagera sig i VSF.Kontakta oss gärna 
på till exempel Facebook. 

Det kommer även att anordnas 
en lunchföreläsning med Jonas Sjö-
stedt på universitetet den 18:e april, 
vilken vi hoppas kan bidra till att 
uppmärksamma VSFs deltagande i 
kårvalet!

Nu är det kårval till Umeå studentkårs 
fullmäktige och arbetet är i full gång. Vänsterns 
Studentförbund, genom Kalle Eriksson och Nils 
Persson, förklarar varför du ska rösta i kårvalet.

VSF har haft årsmöte
 Vänsterns Studentförbund Umeå höll 

årsmöte lördagen den 12:e mars 2016, un-
der vilket föreningen fastställde en ny verk-

samhetsplan för det kommande året, samt valde en 
ny styrelse bestående av ordförande Karin Löfven-
mark, ledamöterna Elin Alexandersson, Therese Eli-
asson, Kalle Eriksson, Nils Persson samt ersättare 
Christian Liliequist. Årsmötet antog även ett uttalan-
de i solidaritet med Umeå kommuns anställda inom 
välfärden, vilkas rätt till heltid under rimliga förhållan-
den måste värnas. Mötet ansåg att kommunens för-
slag till modell är direkt arbetarfientlig!

Arbetstidsförkortning
På Umeå kommunfullmäktigs möte i mars 2016 för-
sökte Moderaternas Anders Ågren återigen stoppa 
satsningen på 6-timmars arbetsdag och försökte så 
göra genom att hänvisa till budgettekniska orsaker. 
Även Kristdemokraterans Veronica Kärr ansträngde 
sig för att stoppa satsningen på vårdpersonalen.

– Vi lyckades få fullmäktige att besluta att Äld-
renämnden får behålla de beviljade medlen från 
arbetsmiljösatsningen på 25 miljoner kronor för att 
slutföra försöket med 6-timmars arbetsdag på Vård- 
och omsorgsboendet Sjöjunfrun! säger Åsa Bäck-
ström (v), ledamot i kommunfullmäktige och äldre-
nämnden.

Åsa bäckströms glädje går inte att ta miste på.
Vänsterpartiets målsättning är att hela Sverige 

ska sänka normalarbetstiden från 40 till 30 timmar i 
veckan. Även i landstinget är en satsning på gång.

4 000 
Så många personer dör dagligen i Kina till följd 

av utsläppen av växthusgaser. 2011 släpte Kina ut 
runt 6,6 ton koldioxid per person och är en ökning 
med 312,2 procent sedan 2002. Motsvarande siffra 

för Sverige är 5,5 ton, en minskning 9,1 procent 
sedan 2002.

Foto: B
ore Sköld

KLICKA 
FÖR ATT 
RÖSTA

http://www.umeastudentkar.se/karval
https://www.facebook.com/vsfumea/?ref=ts&fref=ts
https://projekt.umeastudentkar.se/sv/survey/36
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Vänsterpartiet i landstinget
Vänsterpartiet har nio ordinarie platser i 
Västerbottens läns landstingsfullmäktige. 
Ledamöter är Ylva Hedqvist-Hedlund, Bur-

träsk, Ulrika Lindström, Skellefteå (politisk vilde från 
och med 18 februari 2016), Jessica Åhlin, Umeå/Vän-
näs, Jonas Karlberg, Umeå, Erik Ferry, Umeå, Rikard 
Lähdekorpi, Umeå, Helen Forsberg, Robertsfors, Li-
seLotte Olsson, Nordmaling och Margaretha Löf-
gren, Vilhelmina.

10 000 
Så många anställda har Västerbottens läns 

landsting. Lanstingets årliga budget ligger på 
cirka 9 000 miljoner kronor.

Skattehöjningar att vänta
I och med bildandet av en storregion är sannolikhe-
ten stor för att det kommer bli höjda skatter för alla 
som bor i Västerbotten. Mellan Västerbotten och 
Norrbotten skiljer skatteuttaget 54 öre. 

Till Västerbottens-kuriren säger moderaten Per 
Wahlberg, oppositionsråd i Landstinget Västernorr-
land: ”Mellan oss fyra [Norrlandslän] är det i dag ett 
väldigt spann [i skattenivåerna], men det är inte ak-
tuellt att ligga på Västerbottens nivå, det vågar jag 
nog påstå.”

Per Wahlbergs uttalande vinner stöd hos center-
partiets Hans Hedlund i Västernorrland som tror på 
ett ökat skatteuttag i och med storregionen. Social-
demokraternas Andreas Sjölander tror dock på stor-
driftsfördelar i och med sammanslagningen, varför 
en skattehöjning kanske inte behövs.

skattesatsen i de fyra norrlandslänen
Norrbotten  11,34 (+16 öre)
Västernorrland  11,29 (+60 öre)
Jämtland Härjedalen 11,20 (+0 öre)
Västerbotten  10,80 (+0 öre)

Nejlikan har träffat LiseLotte Olsson, 
gruppledare för Vänsterpartiet i Västerbottens 
läns landsting, för en intervju om landstings-
politiken, utmaningarna för sjukvården i länet 
och för att ta reda på hur Vänsterpartiet arbetar 
med storregionsfrågan.

– Vi har sett hur kostnaderna för sjukvården 
ökat medan intäkterna inte hängt med i samma 
takt. Det vill vi förändra.

 INTERVJU. Sedan valet 2014 be-
står majoriteten i Västerbottens 
läns landsting av Vänsterpartiet, So-
cialdemokraterna och Miljöpartiet. 
LiseLotte Olsson är Vänsterpartiets 
landstingsråd med särskilt ansvar 
för jämställdhet. Det har nu gått ett 
drygt år sedan valet och det politis-
ka arbetet är i full gång.

Hur har det första året på denna 
mandatperiod varit?

– Vi är glada över att vara näst 
största parti i landstingsfullmäktige 
och att vi därigenom kan vara med 
och utveckla och förbättra sjukvår-
den i länet. 

– Under det dryga år som har 
gått sedan valet har vi genom vårt 

samarbete med Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet i landstinget, och 
med regeringen på nationell nivå, 
redan drivit igenom att barn har 
rätt till kostnadsfria läkemedel och 
bidrag för glasögon, att asylsökande 
och papperslösa i länet har rätt till 
både akut och planerad vård, att 
våra medarbetare ska utbildas i 
HBTQ-frågor och påbörjat försök 
med sex timmars arbetsdag. 

– Dessutom har vi förhindrat 
vårdval inom barntandvården då 
vi tycker att landstinget själva ska 
kunna ge god vård till alla invånare 
utan att vinster hamnar i privata 
fickor.

Många landsting och regioner har 

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
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ekonomiska problem, hur ser det 
ut i Västerbottens läns landsting?

– Vi har sett att kostnaderna 
för främst sjukhusvården har ökat 
mycket mer än de ekonomiska re-
surserna de senaste åren vilket be-
ror på den medicinska utvecklingen, 
svårigheter med att rekrytera per-
sonal och det nya utjämningssys-
temet. 

– Vi höjde landstingsskatten 
med 50 öre i fjol och vi kommer 
att höja den lika mycket igen 2017, 
men det räcker tyvärr knappt till 
att kompensera de minskade stats-
bidrag som den tidigare borgerliga 
regeringen beslutade om. 

Varför ökar kostnaderna?
– De ökande kostnaderna be-

ror bland annat på att landstinget 
under lång tid inte har anställt och 
utbildat tillräckligt många läkare. 
Det försöker vi nu kompensera för 
och har ökat antalet både AT- och 
ST-tjänster, men det tar lång tid att 
utbilda specialistläkare som kan er-
sätta de dyra stafettläkarna. 

– Landstinget saknar också 
många sjuksköterskor där för låga 
löner och för stressigt arbete är 
bidragande orsaker. Att sjukskriv-
ningarna har ökat och kvinnor är 
sjukskrivna dubbelt så mycket som 

män är mycket allvarligt, liksom att 
så många anställda stressas av då-
ligt fungerande IT-system.

Vad har Vänsterpartiet för lösning-
ar på detta?

– Vi i Vänsterpartiet vet att vi 
måste omfördela resurser och makt 
i samhället på ett annat sätt än vi 
gör idag, skatt ska betalas efter för-
måga och välfärd fördelas efter be-
hov. Istället har en aldrig sinande 
ström av sparprogram och nedskär-
ningar under åratal tvingat de an-
ställda inom hälso- och sjukvården 
att stressa allt mer och bit för bit 
har detta underminerat tilliten hos 
oss medborgare. 

– Landstingen behöver kraftigt 
höjda statsbidrag så att fler medar-
betare kan anställas med bra löner 
vilket i förlängningen ger en god 
arbetsmiljö och skapar arbetsplatser 
där människor vill stanna och växa. 
Det ger personalen förutsättningar 
att ge patienten den vård den behö-
ver, när den behöver den. 

– Med mer resurser kan vi också 
utveckla och ta del av en högtek-
nologisk vård som ger människan 
bättre livsvillkor och räddar liv. 

På senare år har kritiken tilltagit 
mot den ökade byråkratisering-

LiseLotte 
Olsson
uppdrag:  
Landstingsråd
familj:  Man, tre 
vuxna söner, ett 
barnbarn (världens 
gulligaste), en katt 
och en hund.
bor: Lögdeå,  
Nordmaling
vision:  
Det klasslösa 
samhället

kontakt: 
070-357 21 67, 
liselotte.olsson
@vll.se

en av vården. Hur arbetar ni med 
organisationsmodellen New Public 
Management (NPM)?

– Landstinget behöver föränd-
ras organisatoriskt. Införandet av 
marknadsprinciper inom offent-
lig sektor har varit en bidragande 
faktor till att administrationen tar 
över mer och mer av personalens 
arbetstid, när allt mer ska mätas 
och kontrolleras för att kunna be-
talas med rätt summa pengar. Det 
vill vi förändra.

Vilka frågor kommer ni att jobba 
med framöver?

– Framtiden saknar inte utma-
ningar. Primärvården i främst norra 
länsdelen och både barn- och ung-
doms- och vuxenpsykiatrin behöver 
särskilt fokus. 

– Vi jobbar också aktivt med 
storregionbildningen, en process 
som går snabbt och där Socialde-
mokraterna har tagit på sig ledar-
tröjan. Våra prioriteringar kommer 
att vara att säkra en jämlik repre-
sentation för regionens medborgare 
och att arbeta för att decentralisera 
de institutioner som kommer att 
skapas.

DANIEL NYSTRÖM

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Framtiden saknar 
inte utmaningar. 

Primärvården i främst 
norra länsdelen och både 
barn- och ungdoms- och 
vuxenpsykiatrin behöver 
särskilt fokus. 
liselotte olsson
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Vänsterpartiet i kommunen
Vänsterpartiet har elva ordinarie platser i 
Umeå fullmäktige och tre ersättare. På bild-
en finns Vänsterpartiets kommunfullmäk-

tigegrupp. Från vänster: Bore Sköld, Elsa Andersson 
Hedqvist, Örjan Mikaelsson, Elisabeth Zachrisson, 
Jan-Olof Carlsson (oberoende), Gudrun Nordborg, 
Daniel Kallos, Elisabet Forssell, Lasse Jacobsson,  
Ulrika Edman, Mattias Sehlstedt, Åsa Bäckström, Ari-
jan Kan, Lennart Arvidsson, Caroline Täljeblad. Om 
du se vilka fler förtroendevalda vi har:  klicka här.

19 
Så många motioner har Vänsterpartiet Umeå skri-
vit sedan valet. Senaste motionen var om behovet 
av en klimatbudget och skrevs av Åsa Bäckström 
och Ellika Nordström. För fler motioner skrivna av 

Vänsterpartiet:  klicka här.

 KOMMUNPOLITIK. Jag tro de 
flesta människor i Sverige någon 
gång sett SVT:s julprogram och in-
slaget med Musse Pigg på camping. 
Jag tänker då speciellt på inslaget 
när Musse signalerar att frukos-
ten är serverad och Långben glöm-
mer att han kör bilen, och springer 
över till husvagnen utan att stanna 
ekipaget först. Plötsligt frågar sig 
Musse och Kalle vem som egentli-
gen kör. ”Huh, det är ju JAG som kör” 
svarar Långben men inser i nästa 
sekund att han ju faktisk inte gör 
det! Han kastar sig i panik över till 
bilen, och råkar då sparka loss hus-
vagnens koppling. Husvagnen rullar 
baklänges nedför den branta bergs-
vägen utan att Långben märker det. 

Styrningen av Umeå kommun 
känns många gånger som Långbens 
beteende på husvagnsfärden, från 
den styrande socialdemokratiska 
minoriteten.

Jag skulle kunna ge många ex-
empel på detta beteende. Det se-
naste exemplet på detta för min 
egen del är inom samhällsplane-
ringspolitiken. Socialdemokraterna 
föreslog på sittande möte att kom-
munen skulle öka framförhåll-
ningen av mark att bygga på genom 
att öka mängden ny planerad mark 
till 2 000 bostäder per år, utan nå-
gon tjänstemans underlag. Ett bra 
förslag – som även vi i Vänsterpar-
tiet stödde – då det är en pusselbit 
för att kunna bygga bort bostads-
bristen. Ska mängden planerad 
mark för bostäder öka krävs att 
kommunen planerar mer mark för 
just bostäder. För att kunna upp-
fylla detta krävs att nya områden 
pekas ut för bostadsbebyggelse. 

Frågan om bostadsförsörjning 
var uppe i Näringslivs- och plane-

ringsutskottet (NP) under 
februari och utskottet skulle 
besluta om en plan för hur 
vi ska klara av att planera den 
mark som behövs. Jag föreslog då 
att kommunen skulle tidigarelägga 
planering av I20-området. Det är 
ett område som teorietiskt skulle 
klara av bostäder så det räcker till 
mark för bostäder för behovet de 
kommande 50 åren. Jag trodde att 
detta förslag skulle stödjas av So-
cialdemokraterna, då det var deras 
förslag att öka planeringsbered-
skapen till 2 000 bostäder per år. 
Men icke. Socialdemokraterna med 
kommunstyrelsens ordförande i 
spetsen yrkade avslag, med enda 
argument att detta inte var föresla-
get av tjänstemännen! 

Socialdemokraterna föreslog 
inte heller några andra områden att 
tidigarelägga för bostadsplanering. 
De är villiga att sätta ett övergri-
pande mål, men inte att för egen 
hand lägga ett förslag på hur må-
let ska genomföras. De måste vänta 
på att tjänstemän ska lägga fram 
förslag på hur deras politik ska 
konkretiseras. För mig är det ett 
märkligt beteende och känslan av 
avsaknad av politisk styrning hos 
Socialdemokraterna infinner sig.  

Det som gör just detta exempel 
intressant är att när NP på mötet i 
början av mars skulle behandla 
prioriteringar av områden 
att påbörja översiktlig 
planering av, kom frå-
gan om planering av 
I20-området upp 
igen. Men denna 
gång på förslag 
från t jänste-
männen. De fö-
reslog just att en 

Mattias Sehlstedt frågar sig vem det är 
som egentligen styr Umeå kommun? Han 
liknar Socialdemokraternas styrelse med 
Långben på husvagnssemester.

VEM ÄR DET 
SOM KÖR?VILL DU VETA MER OM 

VÅR KOMMUNPOLITIK?
KONTAKTA GRUPPLEDNINGEN

ulrika edman, gruppledare
mail:  ulrika.edman@umea.se
telefon: 0738 – 43 01 07

mattias sehlstedt
mail:  mattias.sehlsedt@umea.se
telefon: 072 – 232 46 19

åsa bäckström
mail:  asa.backstrom@umea.se
telefon: 070 – 202 95 12

kommunpolitiskt  
handlingsprogram

http://umea.vansterpartiet.se/foretradare/kommungrupp/
http://umea.vansterpartiet.se/kommunpolitik/motioner-interpellationer-och-fragor/
mailto:ulrika.edman%40umea.se?subject=
mailto:mattias.sehlsedt%40umea.se%20?subject=
mailto:asa.backstrom%40umea.se%20?subject=
http://umea.vansterpartiet.se/files/2009/12/Kommunpolitiskt-handlingsprogram-2014-18_final.pdf
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planering av I20-området skulle 
hamna bland de områdena med 
högsta prioritet att planera. Denna 
gång gick det bra för Socialdemo-
kraterna att besluta om att påbörja 
en tidigare planering av området 
– något jag föreslagit en månad ti-
digare och fått avslag på. Till och 
med Västerbottens Folkblad skrev om 
denna inkonsekvens från Social-
demokraternas sida. Detta är bara 
ett exempel bland många liknande 
händelser. 

Jag ställer mig frågan: Vem är det 
som styr Umeå kommun? Jag menar 
inte formella beslut, det är politi-
ken, men min inställning är att om 
man har ett övergripande förslag på 
något man vill att kommunen ska 
göra, måste man också ha förslag 
och idéer på hur det ska genom-
föras. Lämnas detta helt åt tjäns-
temännen överlämnas i praktiken 
den makt som kommuninnevå-
narna gett till de politiska partierna 
att förvalta. Detta är ingen kritik av 
tjänstemännen, utan en kritik emot 
av avpolitisering av den kommunala 
demokratin. 

Politik är mer än att vilja på ett 
övergripande plan, politik är också 
att lägga kontreta förslag på hur 
övergripande mål ska kunna ge-
nomföras. 

Vi i Vänsterpartiet lägger kon-
kreta förslag för att genomföra vår 
politik. Vi har också en öppen in-
ställning till förslag från andra par-
tier om vi tycker förslagen överens-
stämmer med vår politik, men den 
styrande minoriteten lämnar över 
mycket av beslutandet till andra. 

Jag undrar om Socialdemokra-
terna, med kommunstyrelsens ord-
förande i spetsen, en dag kommer 
få ett uppvaknande likt Långben 
och inse att de inte alltid kör. Frå-
gan är då vem som sitter på förar-
plats och kör när det uppvaknandet 
kommer?

MATTIAS SEHLSTEDT
Gruppledningen

 
Styrningen 
av Umeå 
kommun 
känns 
många 
gånger som 
Långbens 
beteende sig  
under hus- 
vagnsfärden. 

Mattias
Sehlstedt
yrke:  
Deltidspolitiker 
och administrativ 
funktionär hos 
Vänsterpartiet 
Västerbotten.

kontakt: 
072 – 232 46 19, 
mattias.sehlstedt
@umea.se

 KOMMUNPOLITIK. En måndagkväll i månaden har Vänsterpartiet 
Umeå kommunpolitiskt medlemsmöte på partilokalen på Berghem. 
Det är dagen innan Kommunstyrelsens (KS) månatliga sammanträ-
de, och vi tar upp det som är på dagordningen för KS. Vi diskuterar 
också andra ämnen som har med kommunpolitiken att göra. När det 
behöver göras fyllnadsval eller någon förtroendevald kommunpoli-
tiker vill veta partiföreningens ståndpunkt i en fråga, då är det ofta 
på de kommunpolitiska medlemsmötena det beslutas.

Under våren 2016 har vi diskuterat bland annat bussförarnas 
arbetsvillkor, den planerade utbyggnaden av Röbäck och planerna 
på en gymnasieby på Umestan. Stora frågor som vi tog upp under 
förra året var: hur vi förhindrar kvinnliga avhopp i politiken, lokala 
stadgar för kommungruppen, EU-migranternas situation, vad V vill 
med gamla bibliotekets lokaler, Gymnastikens hus, ombyggnatio-
nen av Rådhustorget, klass och kön i socialpolitiken och Umeå som 
ankomstkommun för flyktingar.

När det gäller bussförarnas situation i Umeå, är det en fråga som 
oroar partiföreningen mycket. Så många som 70 procent av buss-
chaufförerna hos Nobina är i riskzonen för utbrändhet, enligt en un-
dersökning gjord vid Umeå universitet. Två fackliga företrädare kom 
och berättade om bussförarnas arbetsmiljö på vårt kommunpolitiska 
medlemsmöte i januari 2016. Enligt dem är en naturlig konsekvens 
av att kollektivtrafiken upphandlas av privata företag, istället för att 
drivas i kommunal regi, att det hela tiden dras ner på bussförarnas 
arbetsvillkor, eftersom lägsta pris vinner upphandlingen och det är 
bussförarnas villkor och arbetsmiljö man kan spara in på. Detta är 
allvarligt inte bara för förarna utan för alla resenärer och Umeå som 
stad, eftersom förarnas villkor och arbetsmiljö är direkt kopplade till 
servicenivån för resenären. 

Kort körtid med små marginaler leder till sämre service, dåliga 
biljettmaskiner leder till mer strul, en kall buss för föraren är en 
kall buss för resenären, och så vidare. Därför kan kollektivtrafiken 
i Umeå kommun aldrig ha en högre kvalitet än vad som är förarens 
arbetsmiljö. En annan konsekvens av att kollektivtrafiken upphand-
las med några års mellanrum är att det inte blir någon kostnad för 
företagen om de kör personalen in i väggen. Den kostnaden tar ju 
nästa bolag. Ett internationellt vinstdrivande företag måste natur-
ligtvis kapa kostnader där det kan. Som exempel har Nobina nu 
minskat friskvårdsbidraget, vilket är en helt logisk följd av att före-
taget inte behåller personalen och inte har något efterhandsansvar.

En gymnasieby på Umestan har planerats av den socialdemokra-
tiska ledningen och tjänstemän utan att Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden själv riktigt har fått vara med på tåget. På samma sätt 
som inför beslutet om skolnedläggningar i Botsmark och Bullmark, 
har Vänsterpartiets skolpolitiker känt att underlagen inför beslut har 
varit oacceptabelt bristfälliga. På vårt kommunpolitiska medlems-
möte i mars bestämde därför partiföreningen att Vänsterpartiet bör 
stå för en återremiss av ärendet i första hand. I andra hand förordar 
Vänsterpartiet en renovering och ansiktslyftning av Fridhemsgym-
nasiet med en förändrad, attraktiv programstruktur.

ELISABET FORSSELL
Kommunpolitisk sekreterare

Bussförarnas arbetsvillkor och 
gymnasieby på Umestan heta 
teman på kommunpolitiskt 
medlemsmöte
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tioner.”
 Med den metoden är det lätt 

att rensa städgarderoben, tänker 
jag. Blir jag glad av dammsugaren? 

Förlåt, det var barnsligt. 
Visst finns det ett samband 

mellan mina prylar och mina 
känslor. Jag behöver också rensa i 
röran. Problemet är att jag går och 
bär på min marxism. Det gör att 
jag inte kan följa rådet: ”stryk med 
handen över tyget eller ytan om svaret 
dröjer”.  

Jag menar, skulle jag slänga 
allt jag inte älskar kunde jag – i 
mina svåra stunder – ta bort mig 
själv av bara farten. Därför kräver 
rensningen mer än att stryka på 
ytan.

* * *

Jag går till bokhyllan, tar ut Bibeln. 
I kapitel 3 – Syndafallet – skyller 
mannen ifrån sig inför sin Gud: 
”Kvinnan som du har givit mig till att 

vara med mig, hon gav mig av trädet, 
så att jag åt”. Så gick det till enligt 
bibeln när vi fick det seende som 
gör oss till de människor vi är. 

Det är, som sagt, inte så en-
kelt att vi blir lycklig bara för att 
vi slänger det vi inte gillar. Vi kan 
inte slänga vårt medvetande. 

Syndafallet exempelvis finns i 
vårt kollektiva medvetande och vi 
återberättar temat alltjämt i olika 
former. Varje jul ser vi ett klipp 
ur Djungelboken. Pojken Mowgli 
växer upp bland vargar och måste 
föras till människobyn. Tidigt mö-
ter pojken ormen och i slutscenen 
faller han för kvinnas list. Flickan 
tappar vattenkrukan som rull-
lar framför pojkens fötter. Han tar 
upp den och följer henne – från 
djuren i djungeln till människorna 
i byn. 

Att jag som människa slitits 
ur naturen är ett läge jag måste 
försöka gilla. Det är ett historiskt 
faktum jag inte kan slänga bort. 

 BETRAKTELSE. I senaste numret 
av Hem & hyra hittar jag en rubr-
ik som genast lockar till läsning: 
”Släng allt du inte älskar”. Det är den 
japanska städgurun, Marie Kondo, 
som ger oss råd. Hon tycks vara 
någon slags städterapeut. Hennes 
bok, Konsten att städa – förändra ditt 
liv med ett organiserat hem, har sålt i 
tre miljoner exemplar världen över. 
Hon berättar om klienter som ”sagt 
upp sig från trista jobb, startat eget, 
skilt sig, lappat ihop äktenskap, tagit 
upp kontakten med gamla vänner, gått 
ner i vikt, gjort karriär”. Blivit nya 
människor helt enkelt, när de följt 
hennes råd.  

Hemligheten är att ”din stor-
städning måste börja med att du får 
pejl på sambandet mellan dina prylar 
och dina känslor”. Släng allt du inte 
älskar. När du rensar ”med hjälp av 
dina känslor” tar du en sak, håller 
den i handen och frågar dig: Blir 
jag glad av den här? ”Du kommer att 
märka om den ger dig positiva vibra-

Rensa i röran – bli lycklig

 
Det är, som 
sagt, inte så 
enkelt att vi 
blir lycklig 
bara för att vi 
slänger det vi 
inte gillar. Vi 
kan inte 
slänga vårt 
medvetande. 
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När jag inte kan skylla min 
röra på kvinnan måste jag faktiskt 
ändra gudsuppfattning. Måste 
ändra uppfattning om mig som 
människa och mina handlingar. På 
allvar. 

Att ändra uppfattning om Gud 
och människan är att göra vardag 
av vetenskapen. Det är människan 
som skapar gud och inte tvärtom.

 De Ekonomisk-filosofiska ma-
nuskripten av Karl Marx ligger nära 
till hands. Bokstavligt talat. Jag 
tar ut de ur hyllan. Marx texter 
är svåra att förstå, för att de är så 
annorlunda. Många menar att han 
hade ett onödigt omständigt språk. 
Det är inte det som gör texterna 
så svåra att förstå. Vår ”vanliga” 
uppfattning av verkligheten skiljer 
sig svårt från Marx´. 

När jag läser De ekonomisk-fi-
losofiska manuskripten blir jag 
smärtsamt medveten om min röra. 
Det var inte av lättsinne jag skrev 
att man kan ta bort sig själv i ett 
obevakat ögonblick. Som barn av 
arbetarklassen är jag per definition 
en främling för mig själv. De pry-
lar jag så tvångsmässigt håller fast 
vid har producerats under tvångs-

mässiga former. ”Vi måste alltså 
förklara det väsentliga sammanhanget 
mellan privategendomen och vin-
ningslystnaden, mellan arbete och ka-
pital”, skriver Marx. Och vidare: ”Vi 
måste klargöra hela denna alienation 
som förorsakas av penningsystemet”. 
Det här är en ny upptäckt för mig. 
Så påtagligt har jag aldrig tidigare 
sett sambandet mellan Marx texter 
och… Nu kommer jag verkligen till 
insikt om mitt liv. 

* * *

”Skulle vi inte städa”, hör jag någon 
säga. Ett eko från de samborela-
tioner jag levt i sedan jag flyttade 
från mamma. Detta feministis-
ka knivhugg i ryggen får mig att, 
snabbt som Lucky Luke, ta ett steg 
fram. Mannen som har klängt på 
min rygg i snart 52 år snubblar och 
slår sina armar runt mitt liv. 

Med min vänstra hand greppar 
jag tag om hans högra överarm; 
gör en för brottare reflexmässig 
vridrörelse och kastar honom över 
min höft. Nere på golvet kopplar 
jag grepp om hans nacke. Knäcker 
den utan pardon. Jag reser mig och 
släpar undan liket. In i garderoben. 

Adrenalinet ger mig fart och 
kraft. ”Den-där-jävla-lådan-mås-
te-jag-gå-igenom-en-dag” kräver 
en del kraft för att öppna. Det som 
spjärnar emot är: kvitto och ga-
ranti från cykeln som stals för sju 
år sedan, manualer till vattenko-
kare, gräddvisp och brödrost etc. 
Som du förstår går lådan fort att 
rensa. Och nu rullar det.

* * *

Låda efter låda, skåp efter skåp 
ger till slut: 73 blyertspennor, 
42 bleckpennor, 14 suddgum-
min, 7 saxar och 45 påsklämmor. 
CD-freestyle, MP3-spelare och ex-
tern station för minneskort. 66 
DVD-filmer; Once Upon a Time in 

America, Maffiabröder, Coco Chanel… 
Alla mammas kassettband. På ett 
har hon textat ”EINO GRÖN”. Jag 
minns när hon med ett pillema-
riskt leende frågade om Ebba var 
Einos syster.

”Hur återvinner man det här”, 
tänker jag och för in kassetten i 
spelaren. Seiniillä on korvat (Väg-
garna har öron), får mig att sätta 
mig. Höger hjärnhalva tar över och 
fåtöljen förvandlas till ett bilsäte. 
Året kan vara 1970. Vi är på väg 
till mormor och morfar i Finland. 
Vänster hjärnhalva får inte någon 
ro. Ett oroväckande ljud hörs. Nå-
got som bankar.  

– What a fuck is that?
– Maybe you got a flat? You better 

pull over and se.
Jag vet nog vad det är. Reser 

mig från fåtöljen, går mot garde-
roben, öppnar och vrålar med Joe 
Pescis mun:

– He´s still a live!  You fucking 
piece of shit!

Hugger vilt med brevkniven av 
ebenholts som jag köpt i Tanzania 
för 13 år sedan.

– Die you motherfucker! Look at 
me; kassettband är brännbart och kas-
tas som hushållsopor. Good bye Eino! 

När jag är klar med lådorna och 
skåpen tar jag garderoberna. I en 
hittar jag Leninskallen av lättme-
tall som mamma köpte i Lening-
rad. Good bye Lenin? Nej, han är 
lika svår att återvinna och bränna 
som mitt livslånga påhäng. 

När jag rensat samtliga garde-
rober sätter jag mig i fåtöljen igen. 
Fullständigt klar över att den inte 
är något annat än en fåtölj och att 
jag sitter där jag sitter. 

Jag behöver ändå någon som 
kan hjälpa mig att reda ut vad Karl 
Marx menade. ”Vi måste klargöra 
hela denna alienation som förorsakas 
av penningsystemet”. 

 
Som barn av arbetarklassen är jag per definition 
en främling för mig själv. De prylar jag så 
tvångsmässigt håller fast vid har producerats 
under tvångsmässiga former. 

Anders 
Emanuellsson
yrke:  
Modersmålslärare 
i meänkieli och 
finska.

 
När jag inte 
kan skylla 
min röra på 
kvinnan 
måste jag 
faktiskt 
ändra 
gudsuppfatt-
ning /.../ Det 
är människ-
an som 
skapar gud 
och inte 
tvärtom. 

Foto: Anders Emanuelsson
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 ÅSIKTER. Arbetarpartiet påstår att de vill försva-
ra kvinnornas och arbetarnas intressen och bekämpa 
konservativ ultrareligiositet, men om en skrapar på ytan 
gör de ingenting annat än att sprida de rasistiska myter 
om invandrare som får högernationalismen att frodas. 

De försöker påstå att det enbart är de fundamen-
talistiska islamisterna som de attackerar för att sedan 
säga att kampen måste ske mot alla muslimer, oavsett 
om de är sekulära eller fundamentalistiska, och att in-
vandrare och deras svenskfödda barn hotar det sekulära 
samhället. De sprider rasisternas argument om att Sve-
riges muslimer kommer att införa sharialagar och att 
medierna mörkar invandringens kostnader. 

I det fall som kapitalet och dess politiker utnytt-
jar invandrare för att pressa ner löner och försämra 
arbetsvillkor väljer Arbetarpartiet att driva linjen att 
invandringen ska minskas och hyllar den rasistiska 
asylpolitiken istället för att kämpa mot de företag och 
högerpolitiker som borde vara vår gemensamma fiende. 

Istället för att visa solidaritet med de som flyr och 
de som blir utnyttjade väljer de att solidarisera sig med 
högern och skriver artiklar som utan redigering skulle 
passa in på sidor som Avpixlat. 

En radikal vänster måste få hålla på med religi-
onskritik, och inom alla religioner ryms det konser-
vativa fundamentalister som vill montera ner det se-
kulära samhället och som kämpar mot kvinnors och 
HBTQ-personers rättigheter. De måste vi aktivt be-
kämpa oavsett om det är muslimer, judar, kristna, hin-
duer eller vad som helst. Jag är dessutom personligen 
ateist och anser att alla religioner är falska, men det 
Arbetarpartiet gör är inte att kritisera religion. Det de 
gör är att komma med samma svepande generalise-
ringar mot muslimer som med rätta hade klassats som 
antisemitism om det riktats mot judar.

Därför anser jag att om Vänsterpartiet menar allvar 
med att vi är antirasister kan vi inte acceptera ett parti 
som aktivt jobbar för att splittra arbetarklassen i ett vi 
och dem. 

Därför bör vi inte längre acceptera att Arbetarpartiet 
går med i Enad Vänster, och om det inte går bör vi göra 
gemensam sak med SAC och lämna dem att bli dömda 
av historien.

KASTA UT 
ARBETARPARTIET!

 Vad tycker du?
Till ÅSIKTER kan du skicka in dina 
åsikter om allsköns funderingar om 
samhället, politik och partiet. Det du 
skickar in kan variera allt från att vara 
ett intressant citat till texter i storleks-
ordninen insändare eller debattinlägg.

Att tänka på 
Skriv det du vill ha sagt på ett så kort 
och koncist som möjligt. Då kommer 
fler läsa din text. En insändare brukar 
ligga mellan 500 och 1500 tecken (in-
klusive blanksteg). En debattartikel är 
större och får maximalt omfatta 6500 
tecken inklusive blanksteg.

 Debattregler
 10 tips för en bra debattartikel

Skicka din text till 
 nejlikan@vansterpartiet.se

Viktor
Bränberg
yrke:  
Kommunalarbetare 
i äldreomsorgen

 Debattansvarig?
Vill du vara ansvarig för att hitta 
intressanta debatter, citat och peppa 
medlemmar att skicka in åsikter? 
Kontakta Daniel Nyström!

 daniel.nystrom@vansterpartiet.se

Den faktiska 
ingångslönen i 

handeln är drygt 13 000. 
Hur mycket lägre ska den 
vara? 
ulla andersson, riksdagsledamot och 
ekonomisk-politisk talesperson för Vän-
sterpartiet, argumenterar mot borgarnas 
krav på sänkta lägstalöner.

citatet

ÅSIKTER

 
De [väljer] 
att solidari-
sera sig med 
högern och 
skriver 
artiklar som 
utan redige-
ring skulle 
passa in på 
sidor som 
Avpixlat.

Sagt på facebook.

 Med anledning 
av Panama- 
dokumenten

”Nordea har hjälpt 
rika kunder att 
smita från skatten 
via brevlådeföretag 
i Panama. När 
banken behövde 
hjälp under 
finanskrisen fick de 
stöd av oss 
samtidigt som de 
slussade 
välfärdspengar ut 
ur landet.  Skriv 
under om du 
bojkottar Nordea”  
– Skiftet

”Nordea är inte 
min bank men har 
skrivit på ändå. Jag 
tycker detta är för 
jävligt rent ut sagt.”  
– Susanne 
Svensson

”Förstatliga Nordea 
igen och kicka Björn 
Wahlroos, annars 
måste jag fan byta 
bank och det är så 
opraktiskt.”  
– Eesteban Del 
Toro

 Med anledning 
av Högsta 
domstolens 
utlåtande i målet 
mellan BUS och 
Wimse.

”Det är nu ett 
upphovsrättsbrott 
att visa upp foton 
där offentlig 
konst är med, tex. 
turistbilder vid 
kända skulpturer 
eller liknande.”  
– David Bergkvist

”Rätt så himla 
dumt, tyvär verkar 
det som att HD 
tolkar lagen väl, 
d.v.s lagen behöver 
ändras.”  
– Johannes R 
Björk

De sprider rasistiska myter och antiislamism, 
säger Viktor Bränberg.

http://umea.vansterpartiet.se/files/2016/04/Debattregler.pdf
http://www.vansterpartiet.se/assets/151202-Tio-tips-for-en-bra-debattartikel.pdf
mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=Debatt%3A%20
mailto:daniel.nystrom%40vansterpartiet.se?subject=
https://kampanj.skiftet.org/page/s/bojkotta-nordea2
https://kampanj.skiftet.org/page/s/bojkotta-nordea2
https://kampanj.skiftet.org/page/s/bojkotta-nordea2
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 ÅSIKTER. GMO är till för att skapa 
variation och lägga till egenskaper 
i växtförädlingsmaterialet. De kan 
gälla grönsaker, sädesslag, vegeta-
riska livsmedel eller djurfoder, al-
ternativt industri- och energigrö-
dor. Om utsädesföretag hittar gener 
för resistens mot sjukdomar i till 
exempel spannmål, som korn, kan 
ju dessa föras in även i sortmateri-
alet för norra Sverige. 

I vallodlingen – den mest fö-
rekommande grödan – förekom-
mer olika sorter av gräs och klöver. 
Här kan det vara svårare att tänka 
sig GMO som förädlingsmetod. För 
vallutsäden jobbas det med popu-
lationssorter, vilket gör förädlingen 
mer komplicerad. Korn är ju själv-
befruktare, vilket gör sorterna helt 
genetiskt homogena. 

Genomet/arvsmassan hos vall-
växterna är också i de flesta fall 
relativt komplicerade och de egen-
skaper vi önskar, till exempel vin-
terhärdighet eller bra fiberkvalitet 
(smältbarhet som foder till kor, 
hästar och får), styrs ofta av många 
gener. I de fallen blir det för dyrt 
och komplicerat i förhållandet till 
avsättningsområdet. Teoretiskt kan 
det vara möjligt att föra in egenska-
per med GMO även här, men det är 
nog mindre sannolikt med tanke på 
att norra Skandinavien inte är till-
räckligt intressant som marknad för 
de världsledande GMO-bolagen. 

Med genmanipulering av kul-
turväxter kan eftersträvade sort- 
egenskaper forceras fram genom 
genetisk tjuvkoppling (inklippning) 
av vissa sekvenser arvsmassa från 
andra växtslag/arters arvsmassa. 
Allt i syfte att ta fram patenterade 
sorter för avsalu. 

En genetisk egenskap som bli-
vit särskilt lukrativ är resistens 
mot kemiska bekämpningsmedel. 
Dessa grödor är anpassade för stora 
monokulter skyddade i ett moln av 
giftbesprutningar. Här verkar do-
minerande förtag inom ”agrobus-
siness” som amerikanska Monsanta 
och schweiziska Syngenta. De ska-
par ett beroende av alla sin produk-
ter från utsäde till kemikalier. Följ-
den blir ökade risker i lantarbetares 
/bönders arbetsmiljö samt förore-
ning av mark och vatten.

Det finns alltså förhållan-
den som i praktiken begränsar 
GMO-teknikens möjligheter. Ett är 
som sagt marknaden. Ett annat är 
den ovisshet som råder om de eko-
logiska konsekvenserna med GMO. 
Det är ovisst vad som sker med na-
turen när GMO-grödorna väl har 
etableras i jordbrukslandskapen. 
Biologisk forskning befarar att oön-
skade egenskaper som kemikaliere-
sistens kan bli överförda till ogräs 
och vilda växter i omgivningarna. 
De balanser som finns i ekosyste-
men kan lätt bli rubbade när frön 

och pollen med helt andra anlag 
sprids med vindar. 

För jordbrukets framtid i norr 
framstår inte heller GMO som nå-
gon lösning. Näringen verkar be-
höva något annat. Det kan vara 
samhällets satsningar på forskning, 
utveckling och utbildning för ekolo-
giska lantbruk. Produktionsmeto-
der behövs som förlitar sig mer på 
platsbundna tillgångar. Det kräver 
mer närodlade marker och mänsklig 
arbetskraft. 

Marker och jordar lämpliga för 
odling råder det ingen större brist 
på, likaså unga människor med od-
lingsintresse. Det är de ekonomiska 
förutsättningarna som behöver för-
ändras. För det behövs bättre villkor 
och en jordförvärvslagstiftning som 
öppnar för fler brukare och andra 
brukningsformer. Förutsättningar 
finns för ”arktisk jordbruk” (EU:s be-
nämning). De naturliga förhållan-
den gör visserligen att skördenivå-
erna kan bli lägre här i norr jämfört 
med sydligare trakter. Det är ingen 
tvekan om det. 

Odlingssäsongens längd be-
gränsar tillväxten, vilket de ljusa 
nätterna inte helt kan kompensera. 
Men kvaliteten blir därför oftast 
bättre. Bland grödorna är möjlig-
heterna till hög avkastning kanske 
högst i vall, som ju kan börja växa 
direkt efter att snö och tjäle släp-
per. Vallen med sina mullbildning 
och kvävebindande förmåga är även 
grunden för ekologisk odling. 

En åternationalisering av jord-
brukspolitiken skulle var den bästa 
lösningen för lantbruket i norr. Det 
har historien redan visat. 

Metoden med genetiskt modifierade/manipulerade grödor 
– GMO – kan verka tilltalande. Särskilt om det är snabba 
förändringar av utbudet på växter/grödor i jordbruket som 
önskas, säger Erik Danielsson.

ÅTERNATIONALISERA 
JORDBRUKSPOLITIKEN

 
Dessa grödor 
är anpassade 
för stora 
monokulter 
skyddade i 
ett moln av 
giftbesprut-
ningar.

Erik  
Danielsson
yrke:  
Handläggare på 
miljöenheten, 
Länsstyrelsen

Foto: colourbox
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 ÅSIKTER. Miljögruppen har utifrån kommunpolitis-
ka handlingsprogrammet och partiprogrammet brain-
stormat om lokala, nationella och globala klimat- och 
miljöfrågor vi borde driva och kampanja för här och nu, 
förutom de vi redan jobbat för och fått igenom. 

Jag tycker det har varit svårt att hitta en egen röd 
tråd för miljöpolitiken, och hitta fler åtgärder än de 
självklara, som både motverkar klimatförändringen och 
leder mot ett jämlikt samhälle utan klasser. Vänster-
partiet har ju inte haft tillräckligt bra ideologisk grund 
och tillräckligt tydliga strategier för vad det innebär 
att vi är ett parti ”på ekologisk grund”. Det kommer att 
bli ändring på det om och när det ekologisk-ekonomiska 
punktprogrammet beslutas på kongressen i Örebro den 
5-8 maj 2016. 

Jag är redan nu nyfiken på hur vi skulle kunna om-
sätta punktprogrammet till verklighet. Vi är en stor 
partiförening i Umeå, och Umeå har st0r betydelse för 
Sveriges klimatarbete. 

Det klimat vi människor som art är anpassade till 
i olika delar av världen har så stor betydelse för den 
materiella bas vi kan bygga våra olika civilisationer på. 
Därför är klimatarbetet, som förstås hänger ihop med 
en massa andra frågor, ett allt överskuggande arbete 
just nu. Med citat och inspiration från förslaget till 
punktprogram kommer här några uppslag:

 ¨ ”Omställningen behöver vara rödgrön. En kraftigt mins-
kad total resursanvändning ska kunna kombineras med 
en hög materiell standard för alla. Vi ska lyfta fram jäm-
likhet, jämställdhet, solidaritet, organisering och demo-
krati som röda trådar i en framgångsrik omställning till 
ett hållbart samhälle. Arbetstidsförkortningen är en av 
de största omedelbara förbättringarna av människors 
livsvillkor som vår omställning till en ekologisk ekono-
mi ger.”

 ¨ ”Fossilkapitalet har en särskilt destruktiv roll – dess ex-
istens vilar på fortsatta klimatgasutsläpp. Vi vill använda 
det gemensamma ägandet till att garantera att diveste-
ringen blir av, att det fossila stannar i jorden.” Vi måste 
gå igenom och säkra att Umeå kommun eller dess 
bolag inte har några tillgångar i företag som ut-
vinner fossil energi, om vi inte kan använda den 

makten för att behålla fossila bränslen under jord 
förstås. Våra skattepengar ska användas till verk-
samheter som drivs med fossilfri energi, och Umeå 
Energi ska vara en ännu starkare blåslampa bland 
Sveriges energibolag för fossilfri energiproduktion 
och energibesparing.  

 ¨ Kapitalets vinstmaximering måste underordnas 
hänsynen till planetens ekologiska gränser. Det 
verkar som att många politiker och tjänstemän är 
så glada att det finns stora fastighetsbolag som vill 
bygga och sedan hyra till kommunen eller till med-
borgare, att de inte har is i magen att ställa krav 
på material och energieffektivitet utöver det lagen 
kräver, vid markanvisningar och i detaljplaner. Den 
gigantiska stadsomvandling som sker i Umeå just 
nu har varit en otrolig möjlighet att göra rätt ur kli-
matsynpunkt. Kommer Hållbara Ålidhem på Geogra-
figränd bli symbolen för en bra lösning som aldrig 
tillämpades i större skala?

 ¨ Öka den kommunala skatten, med kompensation till 
låginkomsttagare, för att kunna öka den offentliga 
konsumtionens och produktionens. Och sedan ställa 
om den offentliga konsumtionen och produktionen 
så gott det går genom att utnyttja möjligheten till 
krav som närproducerat, ekologiskt, rättvisemärkt, 
god djurhållning och kollektivavtalslika villkor max-
imalt. Umeå ska till exempel göra hela den kommu-
nala och upphandlade fordonsflottan fossilfri, och 
göra allt inom dess makt för att främja att annan 
yrkestrafik och privatbilstrafik i Umeå blir fossilfri. 

 ¨ Det görs en massa investeringar i Umeå som skapar 
tillfälliga jobb. Däremot verkar det finnas en rädsla 
för att starta upp nya eller utöka efterfrågade tjäns-
ter som innebär kontinuerliga jobb. Vi kan driva på 
för att skapa många gröna jobb i Umeå, till exem-
pel service av lånelådcyklar, återvinning, återbruks-
stationer i stadsdelarna, reparation och underhåll, 
många nya jobb i kollektivtrafiken, arbetsintensiva 
åtgärder som testats i projektet BeGreen, nya väl-
färdstjänster som öppna förskolor och icke-kom-
mersiella bemannade mötesplatser.

Vänsterpartiet Umeås miljögrupp har träffats och brainstormat kring lokala, nationella 
och globala klimat- och miljöfrågor. Med utgångspunkt i eko-eko-programmet 
föreslår pseudonymen One Planet, One People en röd tråd för partiets politik 
presenterat i en punktlista om vad som kan förverkligas i Umeå.

VAD BÖR GÖRAS I 
UMEÅ FÖR KLIMATET?

 
Det klimat vi 
människor 
som art är 
anpassade 
till i olika 
delar av 
världen har 
så stor 
betydelse för 
den materi-
ella bas vi 
kan bygga 
våra olika 
civilisationer 
på.

One Planet, 
One People
partimedlem
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 ¨ Vi får inte lägga skuld på enskilda för klimatför-
ändringen eller ansvar på enskilda att motverka kli-
matförändringen trots usla strukturer för att göra 
det. Vi måste bygga bra strukturer där det är tydligt 
och lätt att göra rätt, med förståelse för människors 
komplicerade vardag.

 ¨ Hur kan vi med politiska beslut minska de rikas 
ekologiska fotavtryck och ge utrymme för fotavtryck 
hos dem som verkligen behöver det? Ett sätt är att 
flytta över resurser från vägbyggen och parkerings-
hus, till utökad och på sikt avgiftsfri kollektivtrafik. 
Med hänsyn till att många som bor på landsbygden 
behöver egen bil. Vi kan också prioritera upprust-
ning i bostads- och arbetsplatsområden med stor 
andel låginkomsttagare och arbetare, framför ny-
satsningar i segregerade villaområden och kontors-
parker. En slags positiv diskriminering.

 ¨ ”För att synliggöra att det behövs större förändringar än 
vad som idag är politiskt möjligt att få igenom måste vi 
också peka på de långtgående och långsiktiga lösningar-
na”. Inte bara internt, utan ibland också utåtriktat 
visa att våra dagskrav är logiska steg för ett nytt 
ekonomiskt system och en socialistisk utveckling.

 ¨ Det kommer behövas en del flygresor till och från 

Stockholm under lång tid framöver. Umeå ska inte 
motverka att Bromma flygplats stängs – det finns 
ju snabbtåg från Arlanda till Stockholm. Umeå ska 
verka för utökad långväga och regional tågtrafik och 
för bevarande och utveckling av nattåget mot Stock-
holm och norrut. Ett sätt att minska flygresorna är 
att göra det roligare och enklare för Umeåbor att 
semestra i närområdet. Umeå kan inte vara sig själv 
nog som det ofta känns idag. Dels genom att fort-
sätta främja Kvarkentrafiken, dels genom att verka 
för bättre kollektivtrafikförbindelser till och hjälpa 
till att lyfta upp alla fina besöksmål i kommunen, i 
Västerbotten, grannlänen och grannländerna. Kan 
klimat- och energirådgivarna och konsumentråd-
givarna jobba för klimatvänligt turistande i och ut-
anför Umeå?

 ¨ Jobba för att olika statliga och EU-stöd till klimat-
omställning ska vara så enkla som möjligt att ansö-
ka om och att det inte alltid krävs innovativitet för 
att få pengar – om något behöver vi ju beprövade 
omställningsmetoder och att så många som möj-
ligt ska söka!

 
Vi får inte 
lägga skuld 
på enskilda 
för klimat-
förändringen 
eller ansvar 
på enskilda 
att motverka 
klimatför-
ändringen.

Foto: niekverlaan, Pixabay
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 ÅLIDHEMSGRUPPEN
Ålidhemsgruppen består främst av personer som bor i närheten av Ålidhem 
och arbetar med stadsdelseorganisering och dialog där. Ansvariga för grup-
pen är Maria Myrstener och Bore Sköld.

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

 ERSBODASGRUPPEN
Ersbodagruppen är en stadsdelsgrupp som har liknande funktion som Ålid-
hemsgruppen. Ansvariga för gruppen är Ahmed Hersi och Abdi Hanad. 

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

 FEMINISTGRUPPEN
Feministgruppen diskuterar och agerar i feministiska frågor, driver påverkans-
arbete och genomför aktiviteter. Ansvarig för gruppen är Gudrun Nordborg. 

kontakt  
gnordborg@gmail.com

 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

 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 styrelsens studieansvariga, 
Therese Eliasson och Emelie Kinberg.

kontakt  
lnsoderberg@gmail.com
mariavwestberg@hotmail.com

 OPINIONSGRUPPEN
Opinionsgruppen arbetar med att skriva debattartiklar och insändare. Ansva-
rig för gruppen är Elisabet Forssell.

kontakt  
elisabet.forssell@umea.se

Vill du vara med och göra skillnad?

VÄLKOMMEN!

 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  
caroline.taljeblad@hotmail.com 
ahmed.hersi@umea.se

 HBTQ-GRUPPEN
HBTQ-gruppen är ett lokalt nätverk för HBTQ-personer. Vi diskuterar 
HBTQ-politik och hur ett påverkansarbete för ett HBTQ-vänligare Umeå kan 
ske. Ansvarig för gruppen är Daniel Nyström.

kontakt 
daniel.nystrom@vansterpartiet.se

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

kontakt 
arijankan@yahoo.se 

 KULTURPOLITISKA GRUPPEN
Den kulturpolitiska gruppen arbetar med att utveckla vänsterpartiets kulturpo-
litik i Umeå. Ansvarig för gruppen är Anders Emanuelsson.

kontakt  
andersemanuelsson@gmail.com

 SKOLGRUPPEN
Vänsterpartiet Umeås skolgrupp består av de åtta ledamötena i För- och 
grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från 
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, men vi har även en utvidgad grupp för 
alla som är intresserad av att diskutera skolfrågor.

kontakt  
zachrisson.elisabeth@gmail.com

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 Vän-

sterpartiets ideologi men även annat andra 
teman som intresserar medlemmarna. Vi 
delatar på manifestationer och demonstra-
tioner såsom Arbetarrörelsens internationella 
högtidsdag (1 maj) och Internationella kvin-
nodagen (8 mars).

Vi anordnar såklart också sociala ak-
tiviteter 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 kampanjer 
eller hjälpa till med praktiska arrange-
mang.

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

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

