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Stöd
Vänsterpartiet Umeå har skaffat 
Swish. Det gör det enkelt för dig att 
skicka ett bidrag till vår verksamhet 
så att vi kan göra ännu mer. 

Swisha valfritt belopp till 
123 617 11 69. Vi alla bidrar med det 
vi kan i det stora och lilla.

För att ge pengar till Nejlikan skriver 
du på meddelanderaden ”Nejlikan”. 
Pengarna går till att trycka upp 
tidningen. Anger du också ditt namn 
och personnummer kan du få en 
tryckt tidning hemskickad. För detta 
är det lägsta beloppet 30 kronor.

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 socialdemokrati 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 medie-
dominansen. 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 ETC Norrköping kom ut den 29 april. 
I Umeå pågår arbetet med att värva prenumeranter. 

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

Hur finansieras denna jättesatsning? Som van-
ligt frågar vi dig som läser ETC-tidningarna. Kan du 
låna oss pengar är det ett fantastiskt stöd. Vi åter-
betalar månad för månad när presstödet  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 si-
dan om de stora drakarna börjar förändra mediebil-
den i landet. Tack vare läsarnas 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 2,7 miljon redan kommit in.

Stort tack! Och glöm inte att ge bort en prenumera-
tion till dem du tycker ska läsa de nya ETC-tidning-
arna.

ETC startar tre nya 
lokala veckotidningar

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

3,5 milj

0,5 milj

1,0 milj

1,5 milj

2,0 milj

2,5 milj

3,0 milj 2,7

KLAR

UPPSALA
2000 / 2000

UMEÅ
1374 / 2000

Snart är 
Umeå i mål!
Förhandsboka 
din prenume-

ration.

NORRKÖPING
2000 / 2000

KLAR

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

annons från etc umeå

http://umea.etc.se/prenumerera-pa-etc-umea
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2 | 2016 
INNEHÅLL

För solidaritet 
och socialism

– Vi går i samma fotspår som de som tagit 
strider före oss och där vi går nu kommer 
nästa generation kämpar gå i framtiden.

sid.8

INTERVJU MED 
OLLE MELLSTRÖM

sid.14

åsikter:
FÖR ETT FOLK 

I VAPEN!

sid.24

Den fifflande överklassen kan fortsätta att 
gynna varandra utan att ens det maktbäran-

de arbetarpartiet gör något! 

SVERKER OLOFSSON

MÖTET MELLAN 
VÄLJARE OCH VALD

sid.17

NU BÖRJAR 
NAMNINSAMLINGEN

sid.16

LÅT KOLET LIGGA!

sid.21

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

deadline 
Vi tar tacksamt emot texter och bilder. Vill du bidra 
med något till kommande nummer behöver vi materi-
alet senast 25 augusti. 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
Kristina Ahlénius (foto), Lennart Arvidsson, Johan 
Berggren, Erik Boman, Bianca Byring, Ulrika Edman, 
Therese Eliasson, Erik Emanuelsson (foto), Elisabet 

Forssell, Annika Herrström, Arijan Kan, André E. 
Karlsson (foto), Mattias Nilsson, Gudrun Nordborg, 
LiseLotte Olsson (foto), Mats Stålnacke, Ellen 
Söderberg, Caroline Täljeblad

ansvarig utgivare redaktör
Gudrun Nordborg Daniel Nyström

grafisk form redaktion 
Daniel Nyström Daniel Nyström 

  Fler välkomnas!

vill du bli medlem av redaktionen? 
Nejlikan behöver fler som vill arbeta med tidningen. 
Engagemang i det stora som lilla välkomnas. Kontakta 
redaktören:  daniel.nystrom@vansterpartiet.se

Stöd
Swisha valfritt belopp till 
123 617 11 69.

För att ge pengar till Nejlikan skriver 
du på meddelanderaden ”Nejlikan”. 
Pengarna går till att trycka upp 
tidningen. Anger du också ditt namn 
och personnummer kan du få en 
tryckt tidning hemskickad. För detta 
är det lägsta beloppet 30 kronor.

kommunen:
VÄLFÄRD FRAMFÖR 
LYXINVESTERINGAR

sid.20

mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=
mailto:daniel.nystrom%40vansterpartiet.se?subject=
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Kostnad för försva-
ret i Sveri-

ge (rött) respektive Finland (blått) 
i miljarder kronor. Sverige får ut 
betydligt mindre aktivt försvar för 
nästan dubbelt så mycket resurser 
jämfört med Finland. Bland an-
nat är svenska mobliseringsgraden 
bara en femtedel av den finska. 

Tack Polisen!

 Tack till Po-
lismyndigheten 
i Umeå som står 

upp för våra medmänniskor, när vår 
kommuns ledande politiker väljer att 
peka ut en oerhört utsatt grupp i vår 
stad, på uppenbart felaktiga grunder. 
Skämmes tamefan!

Fattigdom och tiggeri bekämpas 
med utbildning och omfördelning av 
resurser. Vi kan inte städa undan fat-
tigdomen eller blunda för att den finns 
bara för att det är obekvämt att se, och 
inte passar in i Umeås ”varumärke”.

— Caroline Täljeblad

Tack Vänsterpartiet!

Tack för ert stöd! Vi föräldrar känner 
oss mycket trängda. Jag har aldrig va-
rit politiskt engagerad men det krävs.

— vill vara anonym

 REDAKTIONELLT. Jag är ateist. Jag har alltid va-
rit det. Jag är övertygad om vetenskapens, för-
nuftets och rationalitetens förmåga att leverera 
svar på samtidens problem. Inte bara under min 

uppväxt visade religionen sin intolerans, bara 
för någon dag sedan har det återigen tyd-
ligt visats hur farlig religiös övertygelse 
faktiskt kan vara. 

På min VK-blogg och i debattartiklar 
har jag varit väldigt kritisk mot religion 

där jag påstått att den är ansvarig för mycket hat och exkludering. I dessa 
fall har udden varit riktad mot främst kristendomens konservativa uttryck 
och församlingar som pingstförsamlingen Christ for People på Ersboda Fol-
kets hus eller Laestadianska väckelserörelsen, men faktum är att de flesta 
större religioner ser på homosexualitet som något omoraliskt och för en 
sträng hatpredikan mot oss. 

Om det inte är att vi ska botas så ska vi halshuggas, och någonstans där 
mittemellan står de flesta av oss i valet och kvalet – i en kamp mot det he-
teronormativa samhällets förtryck – om våra liv och vår överlevnad. Tyvärr 
dör många av oss. Om det inte sker för annans hand så är det för vår egen. 

Terrordådet i Orlando är att gå från ord till handling på direkt eller indirekt 
uppmaning av hatets apologeter och demagoger. I hela världen ser vi hur 
starkt konservativa värderingar skördar liv. Nu var det 50-talet människor 
som fick sätta livet till och ytterligare 50-talet skadades.

Visst bortförklaras det som en ensam galnings dåd, och visst är bög-
knackaren inte representativ, men inget sker i ett vakuum. Samtidigt som 
dödstalen växer uttalar sig pastor Stanley Sjöberg ”Varför kan inte dessa 
människor undvika att blotta sig med sin nakenhet och skrytsamt demonstrera 
för sin livsstil?!” Dådet var enligt Sjöberg bögarnas eget fel och de ska in i 
garderoben igen. I den högerkristna tidningen Dagen motiverar han att vi 
HBTQ-personer måste respektera religiösa föreställningar och inte utmana 
dem, för annat ”kommer att provocera fram fler händelser likt den i Orlando”.

Sjöberg är inte ensam. En annan pastor, Steven Anderson, hyllade ter-
rordådet och menade glatt att 50 färre pedofiler går lös på jorden. Won't 
somebody please think of the children!!! En sant kristen, om han får avgöra 
den saken själv – som vilken högerextremist som helst, om jag får säga 
mitt. När ska religionsfrihet också innefatta frihet från religion? 

Jag bara undrar.
DANIEL NYSTRÖM

Redaktör

Sagt på facebook.

 Om pastor 
Stanley Sjöbergs 
reflektion kring  
terroristdådet i 
Orlando mot en 
gayklubb där 50 
människor mist 
livet: Det var 
bögarnas fel.

”Dra åt helvete” 
– Mia Sand

”Sjöberg har ju 
skrivit reaktionär 
smörja sen långt 
innan jag föddes, 
men det här var ett 
lågvattenmärke 
även för honom.” 
– Theo Axner

”Homofoba puckon 
borde vara mer 
lågmälda (om de 
nu alls måste uttala 
sig).”  
– Linda 
Thompson

 Om prästen 
Steven Andersons 
hyllning till 
terroristdådet: 
”Det är 50 färre 
pedofiler i 
världen”.

”Arslen i alla 
religioner, förena 
er!” – Daniel 
Nyström

”Men vilket 
praktarsle”  
– Jeanette 
Velander

”I I I I'm speech 
less.”  
– Anna Madison 
Johnson

”Onska lever genom 
somliga. Det enda 
Anderson visar är 
att oavsett om du 
skriker 'halleluja' 
eller 'Allah akbar' 
är religion ett gift.”  
– Fredrik 
Eriksson

944
Så många gillar 
oss på Facebook. 
Bli även du en av 
dem! Klicka här:

(S)viker föräldrarna.

Fortsatt pågår en intensiv 
debatt om skolorna i by-
arna – en fråga Socialde-

mokraterna helst av allt skulle vilja 
se försvinna från dagordningen, 
men föräldrarna ger sig inte och 
nu finns ett folkinitiativ med siktet 
på en folkomröstning. Föräldrarna 
har tvingats till det då de upplever 
att makten inte lyssnar på dem.

Gilla oss

ARSLEN I ALLA 
LÄNDER, FÖRENA ER! 

Foto: W
ikim

edia C
om

m
ons

https://www.facebook.com/VansterpartietUmea/?fref=ts
http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.facebook.com/VansterpartietUmea/?fref=ts#


SOMMARFEST  19 JUNI
Vi avslutar våren med den traditionsenliga sommarfesten.  

Vi ses på Höjdpunkten, Nydalavägen 12, klockan 13. 

Hjärtligt välkommen!

 anslagstavla

EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen kallar till extra 
årsmöte för partiföreningen. 
Syftet är att diskutera att 
eventuellt hyra en ytterligare 
lokal i anslutning till nuvarande 
partilokal, något som i sådana 
fall kräver förändringar 

i nuvarande budget. På 
årsmötet ska vi också välja en 
ny medlem in i styrelsen.

PLATS: Studiefrämjandet, 
Ridvägen 5, sal Umesalen.
DATUM: 22 juni, kl. 18:00.

SOMMARTALET
PLATS: Döbelns park i Umeå
DATUM: 21 augusti

Vinnaren av en bok
Inför detta nummer av Nejlikan utannonserades en boktävling. I samarbete 
med  Mingus bok- och skivbutik genomförs en lottning bland dem som skickat 
in material till Nejlikan. Hur vinnaren utses  kan du läsa här. Den som vinner 
utlottningen får välja en av de tre böckerna listade nedan.

• Det här förändrar allt: Kapitalismen kontra klimatet (2015) av Neomi Klien  
• Sågverksungen (2009) av Vibeke Olsson
• Klockan klämtar för dig (1940/2015) av Ernest Hemmingway 

Vinnaren i det här numret är Erik Emanuelsson. Grattis! Du hämtar din bok 
hos Mingus bok- och skivbutik på  Skolgatan 98 mot uppvisad ID-handling.

http://www.mingusbok.se/index.php
http://umea.vansterpartiet.se/files/2016/06/Utlottning-Nejlikan-16_3.pdf
https://www.google.se/maps/place/Skolgatan+98,+903+31+Ume%C3%A5/@63.8239169,20.2770029,17z/data=!4m15!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!1s0x467c5b059c7c90db:0x30ffb6549e153376!2sSkolgatan+98,+903+31+Ume%C3%A5!2m2!1d20.2791916!2d63.8239169!3m4!1s0x467c5b059c7c90db:0x30ffb6549e153376!8m2!3d63.8239169!4d20.2791916
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 LEDARE. Stor glädje i 1maj-demonstrationen: 
Vi var många och vi ville förändra de mångas 
vardag och liv. Vi ville det för umeborna, vi ville 
det internationellt, ja överallt. Mörka skuggor 
av nyfascism, nynazism på alltför många håll 
både nära och långt borta skärpte viljan och led-
de mina tankar till kampsångens rader om att 
vår vilja är järnskodd och evig är idén. Vi måste 
vara motkrafter!

Talkörerna ekade: De rikas pengar i Panama, 
varenda krona ska vi ha! Med skatteflyktspeng-
arna skulle vi kunna finansiera väldigt mycket 
välfärd och insatser både för etablerade svenskar 
och för de som flytt hit. Varenda krona? Ja, helt 
rätt men förstås inte enkelt. Steg på vägen vi-
sades vid ett möte med en tidigare kollega som 
nu är åklagare som specialiserar sig på eko-brott 
och gör allt hen kan för att stolt bevaka att rätt 
skatt betalas ”annars har vi ju ingen välfärd!”. 
Vi måste bli fler som tänker så, agerar så och 
kräver så!

Vänsterpartiets kongress kändes laddad med 
energi, idéer och god stämning. Tiderna i talar-
stolen var korta, max tre minuter. På den tiden 
lyckas nog ingen vända den som tvivlat på ett 
bifall, men flera kamrater var imponerande i 
sin argumentation. En motion där flera av oss i 
Umeå skrivit på gick igenom, den om att ta fram 
ett socialpolitiskt program. En av feministgrup-
pens motioner var nära, där fattades bara några 
röster i voteringen. De mer välkända besluten 
om Eko-eko-programmet och kärnkraftsfrågan 
gladde. Jag uppskattade också att Jonas Sjöstedt 
i sitt avslutande tal manade till en kampanj mot 
Vattenfalls försäljning av brunkolsverksamheten 
i Tyskland: Kolet måste bli kvar i marken. Bi-
anca Byring började genast tänka kreativt om 
en aktion i Umeå. Utsläppen motsvarar varje 

KAMPGLÄDJE

36% 
Så många procent av studenternas röster fick Vän-

sterns Studentförbund i senaste kårvalet inom Umeå 
studentkår, och kvarstod därmed som största parti. 

Kommande år styr VSF tillsammans med S.

Om skatteflykt
Så Jonas Bergström är rätt ute när han angående Anna Kinn-
berg-Batra konstaterar att ”Det är en sak att hålla fina tal om vär-
deringar på nationaldagen. Men det är en helt annan sak att 

göra något när det verklgien gäller.” Tyvärr får jag säga att det samma gäller 
dagens regering som ofta är ”förvånad”, ”blir arg”, ”upprörs över” etcetera 
men i praktiken missar målet.

Daniel Sestrajcic (v) i Västerbottens Folkblad

Ordföranden har ordet.

år 24 gånger Sveriges. Alltså en aktion med en 
mall av Sverige, kol och partikamrater som vill 
sätta stopp. Fler smarta idéer till kampanjer? Till 
exempel inför den vi bestämt oss för angående 
kollektivtrafiken i höst? Till andra kanske mer 
spontana aktioner?

Vad ska hända med ”vår” stad? Misstaget 
omkring Grön eld ska rättas till. Rimligt, men 
dyrt. Nu sörjer många att den populära Rådhus-
parken är ödelagd. Vi hisnar över ”erbjudandet” 
att få plocka sten från Rådhustorget. Ska de som 
plockar lockas att bli medskyldiga till lyxför-
ändringarna? Umeå missade utmärkelsen Årets 
Stadskärna. Varberg vann: ”Med respekt för his-
toriens rötter och kulturens betydelse fortsätter man 
bygga framtidens hållbara samhälle för människor 
att vilja besöka, bo och verka i.” Ironiskt! 

Vill avsluta med några favoritcitat.  Först 
av Nancy Fraser: ”Erkännande och inkludering av 
missgynnade grupper är nog så viktigt, men utan 
ekonomisk och materiell omfördelning får vi aldrig 
någon verklig rättvisa”, sedan poeten Felicia Mu-
linari: ”Att tala om kvinnor, arbetslösa, migranter 
eller sjukskrivna som en kostnad för arbetarklassen 
gör inte enbart att ett hjärta och en kropp går sönder, 
utan hela socialismens ideologi” och åter till Nancy 
Fraser: ”Ett jämställt samhälle är ingen privatsak. 
Det kan bara uppnås om vi är många. Och tillsam-
mans.”

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

 
Med skatteflykts-
pengarna skulle vi 
kunna finansiera 
väldigt mycket välfärd 
och insatser både för 
etablerade svenskar 
och för de som flytt hit.

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. April 2016 – 
maj 2016: Två möten har av-
verkats och många bra beslut 
är fattade. På mötet i april var 
fokus att knyta ihop påsen in-
för ett extra spännande Första 
maj. I backspegeln kan vi se 
att det blev ett lyckat arrange-
mang med över 1 000 deltagare 
i demonstrationståget, fantas-
tiska tal och en välbesökt fest 
efteråt på Ordenshuset med 
morotssoppa och kör-/allsång. 

Många andra arrange-
mang har också genomförts. 
Ersbodakampanj med flyg-
bladsutdelning och öppet möte 
med Ulrika Edman och Ahmed 
Hersi i kommungruppens regi 
med stöd av oss, öppet möte 
med Jonas Sjöstedt på både 
universitetet och Umeå Fol-
kets Hus, detsamma med Stig 
Henriksson då han pratade om 
Värdlandsavtalet och Nato, li-
kaså med Mattias Gardell om 
Raskrigaren. Samtliga arrang-
emang har varit lyckade med 
intressanta diskussioner efter 
viktiga inledningar av respek-
tive gäst. Vi tackar särskilt VSF 
för fint samarbete, men även 
ABF. 

Vi har också hunnit med 
ett möte för nya medlemmar 
där Abdi Hanad samlade våra 
nyaste medlemmar för en upp-
skattad pizzakväll med samtal. 

Bernth Olofsson fortsätter 
att arbeta med att anpassa våra 

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.

lokaler för funktionshindrade. 
Ramp, tillägg till toalettstol 
och dörrstång ska införskaffas. 
Vi har äntligen fått bygglov för 
skylt i ljuslåda och dekaler till 
våra fönster. 

Vi har många spännande 
saker framför oss. Närmast 
väntar sommarfesten söndagen 
den 19 juni i kvarterslokalen på 
Nydalavägen 12 med det lock-
ande namnet Höjdpunkten. 
Det planeras också för en fest-
lig helg i samband med Jonas 
Sjöstedts sommartal söndagen 
den 21 augusti där Ellen Söder-
berg representerar oss och till-
sammans med distriktet, VSF 
och Ung Vänster planerar för 
utbildning mm på lördagen. 
Till dess hoppas vi också ha 
fått röda t-shits med V-logga.

Ännu mer spännande är 
att vi på nytt diskuterar med 
Bostaden om möjligheten att 
hyra grannlokalen som ännu 
står tom. Det är helt uppen-
bart att vi är trångbodda med 
konkurrens om mötesplatser 
och att vi skulle behöva större 
ytor, men det handlar också 
om ekonomin. Kom gärna med 
tips och förslag på möjliga lös-
ningar! Och har du möbler till 
övers kanske, kanske de kan 
komma väl till pass i augusti/
september. 

 
CAROLINE TÄLJEBLAD

Sekreterare

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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Foto: A
ndré E. Karlsson
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SM
SOLIDARITET 
OCH SOCIALI

 Redan en timme innan den ut-
annonserade uppsamlingen i Dö-
belns park hade ett 50-tal sökt sig 
till parken. I solen leker några barn 
och nära scenen spelas musik och 
folk dansar och sjunger med. Stäm-
ningen är god. 

En timme senare hade uppemot 
1 000 personer anlänt till parken.  
Barnen fick balonger och det bjöds 
på kaffe och fika från Vänsterns 
Studentförbund. 

Fram till och demonstrationsav-
gången fortsatte ytterligare ett par 
hundra att söka sig till parken. Det 
är det progressiva Umeå som sam-
las till en styrkedemonstration för 
solidaritet och frigörelse, mot hö-
gerpolitik och rasism.

I parken syns representanter 
från flera organisationer. Förutom 
Vänsterns Studentförbund finns där 

Vänsterpartiet, Ung Vänster, Socia-
listiska partiet, Iranska föreningen, 
Allt åt alla, Umeå lokala samorga-
nisation, Feministiskt initiativ med 
flera. Från scen ropar Gudrun Nord-
borg ut att det är dags att ställa sig i 
ordning inför avgång.

Tåget formerar sig. Längst fram 
i tåget finns banderollen ”Solida-
ritet och socialism” som bärs av 
några deltagarorganisationer, såsom 
Ung Vänster, Vänsterpartiet och So-
cialistiska partiet, ackompanjerade 
av Ume Batucada som trummar 
fram tåget till Sambarytmer.

Samtidigt som den främre de-
len av tåget dansar fram startar 
talkörsledarna talkörer längre bak i 
tåget. ”Inga rasister på våra gator” 
och ”Inga pigår åt överklassen – låt 
dom skyra de egna dassen” ljuder 
längs demonstrationsvägen.

– Jag blir så glad. Det här är 
verkligen en bekräftelse på att vi 
gjorde helt rätt som lämnade Enad 
Vänster, säger Caroline Täljeblad.

Vid monumentet Grön eld mö-
ter demonstrationen sig själv i den 
snäva usvängen och det märks när 
samtliga demonstrationsdeltagare 
blir varse om hur stort tåget är.  

– Det har varit en turbulent tid 
med många möten. Allt var så osä-
kert och med kort varsel, men vi 
lyckades sy ihop det här bra, säger 
Gudrun Nordborg.

Det var i allt väsentligt ett för 
Umeå traditionellt Första maj-tåg; 
den breda vänstern samlades för att 
tåga till Rådhustorget där ytterli-
gare hundratals personer väntade 
på att lyssna till talen.

DANIEL NYSTRÖM

1200
Så många deltog i 
demonstrationen 
”Solidaritet och 
socialism”.

Det är Första maj, himlen är blå och solen skiner. Det är runt 15 grader i skuggan 
när det progressiva Umeå samlas på olika håll för att hålla appeller och demonstrera 
för frihet, jämlikhet och socialism. Den breda vänstern enades under parollen 
”Solidaritet och socialism”.

Röster från Första 
maj-firandet
I vimlet bland solgalda mötesdeltagare frågade 
Nejlikan några första majfirare (1) varför du väljer 
att demonstrera och (2) vilken som är din viktigaste 
politiska fråga?

helena forsman 
1 För att stå upp 
för allt som är 
vackert och viktigt.

2 Jag tycker att 
klimatfrågan är 
den viktigaste just 
nu.

jenny grip 
1 Jag tycker 
det är viktigt att 
visa att vår kamp 
fortsätter. Att fira 
Första maj är en 
tradition för mig.

2 Jag tycker att 
jämställdhet är 
viktigast.

anna näsmo 
1 Jättemånga an-
ledninga! Arbestid 
och arbetsmiljö.

2 Sextimmars-
arbetsdag. 
Arbetstidsförkort-
ning behövs. Det 
system vi har idag 
fungerar inte. Jag 
är själv utbränd.

Foto: A
ndré E. Karlsson

Foto: D
aniel N

yström

viktor gydemo 
1 För att man ska 
göra det. Har gjort 
det sedan barn-
vagnen. Det går att 
göra skillnad.

2 Miljöfrågan eller 
systemfrågan. Det 
behövs socialistis-
ka tankar i samhäl-
lets styrelse.
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sten törnblom
1 Det är en 
tradition. Det är 
arbetarklassens 
dag och en kamp 
mellan arbetare 
och borgare!

2 Hur samhället 
ska drivas; om det 
ska vara borgerligt 
eller demokratiskt.

christine godeau
1 Jag är socialist, 
feminist, vänster-
partist. Bara min fy-
siska uppenbarel-
se här provocerar. 
Jag står upp för 
det jag tror på.

2 Antirasismen 
eller feminismen. 

dan bergkvist 
1 Det är arbe-
tarrörelsens dag. 
Det är viktigt att 
prata om arbetet 
med tanke på hur 
världen ser ut idag.

2 Solidariteten 
och hur vi ska 
forma den i vårt 
samhälle.

Foto: A
ndré E. Karlsson

Foto: D
aniel N

yström

FÖRÄNDRING ÄR MÖJLIGT!

kim schmidt
1 Eftersom 
klasskampen är en 
större rörelse. Vi 
måste vara solida-
riska med varandra 
och alla som flyr 
från krig.

2 Öppna gränser. 
Alla ska få plats 
och ha det bra.

 På första maj samlades flera or-
ganisationer inom den politiska 
vänstern för att tillsammand de-
monstrera under parollen Solidari-
tet och socialism. Huvudtalaren på 
torget var Anna Herby, chefredaktör 
för den oberoende socialistiska tid-
ningen Flamman. 

– Vi går i samma fotspår som 
de som tagit strider före oss och där 
vi går nu kommer nästa generation 
kämpar gå i framtiden.

I talet berörde hon krig och 
flykt, barnomsorg och social trygg-
het, och anförde att välfärden måste 
vidareutvecklas. 

– Jag vet att det är lite läskigt 

att tänka sig, för sånna socialde-
mokrater som Magdalena Anders-
son, som talade på torget här borta 
för en stund sedan. Men förändring, 
ÄR möjligt. Det är till och med nöd-
vändigt.

Umeås lokalpolitik lyftes som 
exempel på hur vänstern kan närma 
sig de väljare man vill företräda.

– Här i Umeå har Vänsterpar-
tiet till exempel lagt förslag om att 
slopa karensdagen för personal som 
jobbar inom förskola, skola, och 
omsorg. Innovativt, rättvist och bra.

Vidare manade Herby till en 
ökad systemkritik och antikapita-
lism kombinerad med en pragma-

tisk hållning för förändringar här 
och nu, och riktade blicken mot det 
spanska partiet Podemos.

– Ledarskribenter som jag själv 
förändrar inte världen, det gör 
människor som ni, som går till-
sammans och skapar förändring, 
bildar opinion, håller studiecirklar 
och pratar med era arbetskamrater 
om samhället och politiken.

Herby avslutar med att hälsa 
mötet att hopp om en ljusare mor-
gondag finns, att om vi blir fler och 
tillåts drömma kan vi förverkliga ett 
annat och bättre samhälle.

DANIEL NYSTRÖM

 
Vad är nästa  
reform som 
likt barnom-
sorgen 
omfördelar 
makt och 
handlingsut-
rymme från 
män till 
kvinnor?
anna herby

Röster från Första 
maj-firandet
I vimlet bland solgalda mötesdeltagare frågade 
Nejlikan några första majfirare (1) varför du väljer 
att demonstrera och (2) vilken som är din viktigaste 
politiska fråga?

Foto: A
ndré E. Karlsson

Mehrana Bassami, Kurdish Umbrella, Filip Hallbäck, Feministiskt initiativ, Jamilla Strömberg, Allt åt Alla, Javad Erfaim, Iranska föreningen, Jan-Olov Karlsson, Socialistiska 
partiet, Alva Asproth, Ung Vänster Umeå, Karin, Löfvenmark, Vänsterns studentförbund, Ulrika Edman, Vänsterpartiet, Anna Herby, chefredaktör på Flamman.
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Foto: D
aniel N

yström

Övriga firanden
 SOCIALDEMOKRATERNA. På Ålidhem sam-

lades socialdemokrater från områderna runtom-
kring stadsdelen. Ett femtiotal personer hade 
mött upp för att lyssna till appeller och sjunga. 
Enligt Eila Horsmajärvi från Ålidhem-Sofiehem 
S-förening är det färre än vanligt som kommit.

– Vi brukar vara det dubbla, mellan 95-105 
stycken. Det är lite tråkigt. Vi vet inte vad det 
beror på.

Stämningen på mötet var glatt och avsluta-
des med två sånger – ”Vi bygger landet” och 
”Bella ciao” – för att sedan ställa sig redo för 
demonstrationsavgång. Vid Svingen brukar ett 
20–30 personer till sluta upp från Mariehem och 
Berghem på vägen ner till stan där fler S-fören-
ingar möts upp för huvuddemonstrationen.

Uppskattningsvis utgjordes Socialdemokra-
ternas demonstration av runt 150-200 personer. 
Ungefär 200 personer väntade på torget för att 
lyssna på finansministern Magdalena Andersson.

 KOMMUNISTERNA. På Rådhustorget samla-
des kommunisterna till Röd front under parollen 
”Klass mot klass”. Ett hundratal personer hade 
mött upp för att lyssna till appeller.

 TROTSKISTERNA. I Värnortsparken samlades 
trotskijstiska Arbetarpartiet under parollen ”Nej 
till religiös fundamentalism”. Ett 30-40 perso-
ner hade mött upp för att demonstrera. 

Vid uppsamlingen passerade flera förbi som 
var kritiska till hur Arbetarpartiet agerat den 
senste tiden och blev bryskt avfärdade av par-
tiets funktionärer. Arbetarpartiet försökte även 
förleda förbipasserande genom att påstå att flera 
organisationer stod bakom deras demonstration.  
Som antirasistiskt alibi attackerades Vänsterpar-
tiet av funktionärer som antiziganistiskt.

 Riksdagsledamoten Daniel Se-
strajcic (v) var i Umeå av en slump 
för att delta på en examenstillställ-
ning för sin NN. Han höll 2016 års 
mest uppviglande appell där han 
manade till kamp mot moderaternas 
förslag om oanmälda hembesök hos 

människor som tvingats till att söka 
socialbidrag/ekonomiskt bistånd.

– Personligen ser jag hellre fler 
oanmälda hembesök hos nolltaxe-
rande grevar och skattesmitare. Det 
är dom som lever i utanförskap!

Överraskning från Skåne

Foto: A
ndré E. Karlsson

 Under temat ”Öppen facklig verk-
stad” samlades arbetare till dis-
kussion på Umeå Folkets hus. Det 
är gruppsamtal för inspiration till 
facklig kamp och om strategier för 
bättre arbetsförhållanden som står 
på dagordningen. Bakom arrange-
manget står fackföreningen Umeå 
lokala samorganisation. 

– Med facklig verkstad menas 
att arbetare träffas för att tala om 
de problem som de vill lösa på sina 
respektive arbetsplatser, säger Erik 
Emanuelsson, facklig kontaktperson 
och styrelsenledamot.

Emanuelsson berättar att syftet 

med mötet är att informera sig som 
relevanta arbetsrättsliga lagar och 
att lyssna till andras erfarenheter.

– Att bli informerad och få höra 
om hur andra arbetare löst förhål-
lande likt de på deras egen arbets-
plats ger deltagarna både kompe-
tens och mod. 

Efter två timmar av diskussio-
ner och fika begav sig mötesdelta-
garna till Döbelns park för att an-
sluta till den breda vänsterns Första 
maj-tåg ”Solidaritet och socialism”.

DANIEL NYSTRÖM

ÖPPEN FACKLIG VERKSTAD

Foto: Erik Em
anuelsson
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 Sommaren 1930 strejkade arbe-
tare vid Marmaverken i Helsingland 
på grund av att arbetsgivaren ville 
sänka deras löner. Solidaritetsstrej-
ker bland pappersarbetarna utlystes 
i Ångermanland varpå arbetsgivaren 
tog in strejkbrytare och motsätt-
ningarna hårdnade. Under parollen 
”För Marma-arbetarnas seger!” tog 
sig de strejkande arbetarna den 13 
maj 1931 in på fabriksområdet och 
polisen som skulle skydda strejbry-
tarna tappade kontrollen. 

Dagen därpå anordnade Trans-
portarbetareförbundet ett protest-
möte i Frånö i Kramfors kommun 
mot strejkbryteriet och med krav 
på generalstrejk bland alla fackligt 
organiserade i Ådalen. 

Medan förhandlingen mellan 
fackliga och politiska företrädare 
pågick valde arbetarna att bakom 

transportfackets fana och den so-
cialdemokratiska ungdomsklubben 
fana börja tåga mot strejkbryteri 
och för ett värdigt arbetsliv. Allt fler 
slöt upp i tåget och flera tusen ar-
betare gick mot strejkbrytarnas för-
läggningsplats i Lunde i Kramfors 
kommun. Militären mötte arbetarna 
och soldaterna öppnade eld och sköt 
vilt omkring sig med vad de trodde 
var lös ammunition – för så hade 
det förklarats för dem av deras 
överordnade – för att skrämma ar-
betarna. Fyra arbetare och en åskå-
dare dog den dagen

Den 15 maj 1931 skrev moderata 
Svenska dagbladet om att ”pöbel-
väldet” hade stiftat ”blodigt upp-
lopp” och ”terror” i Ådalen som  
polis och militär var tvungna att 
ingripa emot och stävja. 

I riksdagen var tongångarna 

höga och stämningen spänd. Under 
en upphetsad debatt i ämnet ankla-
gades den liberala statsministern 
Carl Gustaf Ekman för att vara per-
sonligt ansvarig för morden varpå 
talmannen tvangs stänga riksdagen.

Den socialdemokratiska parti-
ledningen fördömde demonstratio-
nen som en kommunistisk uppvig-
ling och vid begravningen för dem 
som fallit offer för militärens kulor 
deltog därför inte Per Albin Hans-
son. Inte heller LO:s ordförande 
närvarade. Rickard Sandler, som 
skickades som partiets represen-
tant, fördömde begravningen som 
en kommunistisk likplundring.

– Vilja vi inte gå våldets väg, 
då skola vi inte heller låta de oan-
svariga elementen ta ledningen i 
arbetarklassens kamp. Jag måste 
säga att i Ådalen var flatheten stor 

I MARSCHENS 
FOTSPÅR
På 85-årsdagen av dödsskjutningarna av strejkande arbetare i Ådalen 1931 
annordnades Ådalsmarschen. 

– Ådalsmarschen är en manifestation av arbetarrörelsen. 14 maj 2016 går vi 
samma väg som 14 maj 1931. Tillsammans kämpar vi för samma sak, nu som då.

 
Man måste 
ställa kom-
munisterna 
vid arbetsgi-
varnas och 
strejkbrytar-
transportö-
rernas sida.
per albin 
hansson, om 
hans inställning till 
demonstrationen 
och vilka som 
bär skulden till 
dödsskjutningarna 
(andrakammarens 
riksdagsprotokoll, 
15 maj 1931).

Det historiska fotot från Ådalen 1931 med uppemot 10 000 deltagare i en spåntan demonstrationsmarsch mot orättvisor och för värdighet i arbeslivet.
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Här vilar 
en svensk arbetare.
Stupad i fredstid.
Vapenlös, värnlös.
Arkebuserad 
av okända kulor.
Brottet var hunger.
Glöm honom aldrig!

mot kommunisterna, sade Per Albin 
Hansson när han besökt Ådalen ett 
halvår senare.

19 maj 1931 demonstrerade ar-
betare i Stockholm. Bland fanor och 
banderoller fanns budskapet ”Ned 
med mördarregeringen!” Mot demon-
stratranterna drog polisen sablar 
och kravaller uppstod. Tiden direkt 
efter morden i Ådalen demonstrera-
des det runtom i landet och uppe-
mot 150 000 deltog i huvudstaden.

Internt var socialdemokraterna 
splittrat om händelserna i Ådalen, 
men med tiden blev händelserna en 
viktig del av även i den socialdemo-
kratiska historieskrivning.

På 85-årsdagen av dödsskjutning-
arna i Ådalen 1931 annordnades 
Ådalsmarschen. Deltagarna samlades 
bakom parollen ”Samma kamp nu 
som då – glöm dem aldrig”. Huvudar-
rangör för marschen är föreningen 

 Ådalsmarschen som haft som 
målsättning att arrangera en parti-
politiskt obundet manifestation. 

– Det handlar om att minnas en 
manifestation av vanliga människor 

som tog strid mot det som för-
tryckte dem, säger Urban Bolander, 
ordförande för föreningen Ådals-
marschen.

Bolander fortsätter med att be-
rätta att marschen som gick från 
Lunde 1931 förändrade det politiska 
landskapet i Sverige men att arvet 
håller på att gå förlorat.

– Det går inte att jämföra 1931 
med 2016 rakt av. Det är två väl-
digt olika samhällen. De startade 
något som gav en stor förändring i 
samhället, och vi har under de se-
naste 30 åren bevittnat hur det dom 
la grunden till har avvecklats. Idag 
står vi delvis inför samma hotbild 
då våra anställningar ersätts med 
bemanningsföretag, allmän visstid, 
F-skattare och timanställningar.

Bland medarrangörer finns 
fackföreningar, kulturförreningar 
och politiska organisationer på so-
cialistisk och demokratisk grund. 
Vänsterns Studentförbund Umeå 
som var på plats ser de historiska 
händelserna som aktuella idag.

– Händelserna i Ådalen 1931 inte 
bara är historia. Det som hände då 

hänger ihop med den kamp som 
förs idag för att behålla de rättighe-
ter som arbetarrörelsen har kämpat 
till sig, säger Rebecca Carlander och 
fortsätter:

 – Anställningstryggheten och 
strejkrätten är under konstant an-
grepp från höger. De materiella för-
utsättningarna är densamma idag 
även om det tar sig nya uttryck. 
Kampen mellan arbete och kapital 
är fortfarande det fundamentala, 
det är samma kamp nu som då.

När marschen var framme hölls 
appeller och Jan Hammarlund stod 
för sång och de kulturella inslagen.

- Spontan känsla var ju att det 
kändes jävligt mäktigt och starkt att 
vandra i våra föregångaresfotspår. 
Mer känslomässigt laddat än jag fö-
reställt mig på förhand. Historiens 
vingslag kändesväldigt väldigt tyd-
ligt, säger Kalle Eriksson från VSF.

Clara Bergman från VSF:s för-
bundsstyrelse instämde och kallar 
det ”gåshudsframkallande”.

THERESE ELIASSON
DANIEL NYSTRÖM

 
Ådalen 31 

fick mycket 
stor betydelse 
för hur 
samhället 
kom att 
utvecklas 
under tiden 
som följde. 
urban bolan-
der, ordförande 
för föreningen 
Ådalsmarschen.

Dikt från minnesmonumentet Jan Hammarlund spelar och ljunger Hanna Cederin, förbundsordförande från Ung Vänster håller appell

http://adalsmarschen.se/
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HEJ OLLE! 
VÄLKOMMEN TILL 
VÄNSTERPARTIET UMEÅ

Hej och hjärtligt välkommen till Vänsterpartiet, Olle Mellström! 
Du blev medlem på självaste Första maj. Kan du berätta lite om dig 
själv och vad som fick dig intresserad av Vänsterpartiet?

– Jag har följt utvecklingen i samhället och känner att det finns 
mycket kvar att göra. Jag blir lite ledsen när vi sparar på framtiden 
som är våra barn. Eftersom jag lever i en god demokrati inser jag att 
om jag vill vara med och påverka utvecklingen i samhället måste jag 
engagera mej politiskt. Det enda partiet, som jag ser det, som gör 
det är Vänsterpartiet.

Du var med och firade Första maj med oss. Vad tyckte du om Första 
maj och efterträffen på Ordenshuset?

– Jag blev positivt överraskad över hur många som valde att gå 
med i vårt tåg för en bättre värld. Jag samtalade med flera och hade 
allmänt trevligt. Ett extra plus var att lyssna till Kravallkören som 
sjöng vackert.

Har du varit med på några av våra aktiviteter förut?
– Min första aktivitet jag deltog i var just 1:a maj tåget i år. Min 

andra aktivitet jag deltagit på var den partipolitsikt obundna min-
nesmarschen från Framnäs till Lunde – till minne av Ådalen 1931. Vi 
var runt 250 personer som promenerade den klassiska sträckningen 
och lyssnade på inspirerande tal.

Finns det någon eller några frågor du tycker är extra viktiga för oss 
i partiet att arbeta med?

– Grunderna i partiet känns viktigare än någonsin och högst ak-
tuella: Allas lika värde, vi måste hjälpas åt och att en röst höjs för de 
utsatta och svaga. 

Vänsterpartiet har rätt mycket planerat närmaste tiden, bland an-
nat brukar vi ha en sommaravslutning i juni. Ska du delta på den?

– Jag kommer med säkerhet att delta om jag har möjlighet till 
det. Räknar med att delta i en hel del.

DANIEL NYSTRÖM

Agneta Högstadius,  
61 år, Haga

Hej Agneta Högstadius! Du utsågs nyligen till ny 
nämndeman vid Umeå tingsrätt av Vänsterpartiet. 
Vad har du för förvätningar och förhoppningar på 
uppdraget?

– Jag vill gärna lära mig mer om olika delar av 
samhället, och just den rättsliga delen är ett helt 
nytt område för mig, som jag ser fram emot att ut-
forska. Förhoppningen är att jag ska göra ett bra 
arbete som nämndeman.

Är det något speciellt rättsområde som intresserar?
– Jag ser fram emot att lära mig mer, och har i 

nuläget ingen uppfattning om vad som skulle kunna 
vara mest intressant.

Har du några engagemang förutom Vänsterpartiet?
– Jag jobbar och har min fritid med musik och 

unga, bland annat för närvarande med El Sistema 
som handlar om integration med musiken som 
verktyg.

Vad tycker du om att göra på fritiden?
– Musicerar gärna med vänner, läser och försö-

ker leva gott i största allmänhet.

DANIEL NYSTRÖM

ÄR DU NY MEDLEM?

Har du nyligen blivit medlem och vill veta mer 
om Vänsterpartiet och träffa andra nya vänster-
partister? Anmäl ditt intresse till  umea@
vansterpartiet.se så ordnar vi ett möte!

Om du inte ännu blivit medlem, 
ta chansen och klicka 

Olle Mellström, 44 år, är ny medlem i Vänsterpartiet. Till vardags jobbar han som lärare i 
matematik och naturorientering på Mariehemsskolan. Han bor på Marieberg.

Agneta Högstadius är medlem i Vänsterpartiet sedan NN. Till 
vardags jobbar hon som NN.

Foto: A
ndré E. Karlsson

mailto:umea%40vansterpartiet.se?subject=
mailto:umea%40vansterpartiet.se?subject=
https://www.vansterpartiet.se/bli-medlem
https://www.vansterpartiet.se/bli-medlem
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Linjalsamhället mäter
 KRÖNIKA. Jag är lärare. Det dokumenteras som 

aldrig förr. Allt sämre resultat i Pisa har satt igång en 
spiral av mer kontroll och prov. Mer av min tid som lä-
rare går åt till att kolla vad eleverna lärt sig och sam-
manställa resultaten, och då blir det förstås mindre tid 
över till elevernas lärande. Läraren ska också kollas 
ifall hen verkligen gjort sitt jobb rätt.

Så fort ett parti uttalat sig om något eller lagt ett 
förslag så kollas det vad väljarna tycker. Den ena 
undersökningen efter den andra presenteras, gärna 
redan dagen efter det politiska utspelet. Stor del av 
politiken går ut på att hålla koll på dessa undersök-
ningar och styra skutan efter vinden.

Politiker ska även kollas på det individuella planet. 
Är de moraliskt rättrådiga? Finns det lik? Att sätta in i 
sammanhang eller visa på flera aspekter finns det inte 
tid till. I kväll sänds den stora partiledardebatten på 
TV. Allt som sägs vägs på guldvåg och efter program-
met mäts vem som ”folket” anser har vunnit, men först 
måste expertkommentatorerna tala om för oss vad vi 
ska tycka och tänka. 

Jag tänker att all denna kontroll, allt detta dö-
mande och experttyckande visar på ett samhälle som 
inte visar tillit till sina medborgare. Vi måste tro att 
människor kan tänka och fatta bra beslut. Vi måste 
våga lita på att olika yrkeskategorier kan sitt jobb och 
gör sitt bästa. Politiker ska inte styras av enfrågor som 
på ett ytligt plan belyses i media. Politiken ska ledas 
framåt av ett ideologiskt tänkande och ha ett längre 
perspektiv än till nästa opinionsundersökning.

I skolans värld skulle jag vilja att lärare återfår sin 
profession att avgöra om eleven har fått tillräckliga 
kunskaper. I politikens värld skulle jag vilja att avskaffa 
alla opinionsundersökningar under en hel valperiod. 
Så intressant det skulle bli att få höra vad partierna vill 
driva för förslag och varför; att de följer sina idéer och 
slutar vända kappan efter vinden. 

När ett samhälle bygger ut sin byråkrati och sina 
kontrollsystem då gäller det att börja dra öronen åt 
sig. Ett samhälle bygger på tillit och på att vi alla för-
väntas delta och tänka. Det är inte alltid så, men det är 
dit vi ska sträva. Det gör vi inte med mer kontroll utan 
med mer dialog och möten mellan beslutsfattare och 
folk. Vi behöver inga ”experttyckare” som talar om 
vad vi tycker. Tycka och tänka det kan vi göra själva. 

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

Annika 
Herrström

 INTERVJU. Som framgick i för-
ra Nejlikan är det stora utmaning-
ar som väntar i Västerbottens läns 
landsting. Det är nu dags att för-
handla för 2017 års verksamhet. 

Förra året fokuserade Vänster-
partiet på asylsökande och pappers-
lösas rätt till både akut och planerad 
vård och att landstingets medarbe-
tare skulle utbildas i HBTQ-frågor. 
Det påbörjades också ett projekt 
gällande sex timmars arbetsdag och 
att utveckla arbetet i verksamhe-
terna gällande våld i nära relation.

Nu får landstinget ett ekonomiskt 
tillskott av staten. Vad gör det för 
förutsättningarna att utveckla vår-
den i Västerbotten?

– I ett läge där hälso- och sjuk-
vården är ekonomiskt väldigt an-
strängd är de 10 miljarderna som 
Vänsterpartiet förhandlat fram med 
regeringen mycket välkomna. Väs-
terbotten kommer preliminärt att 
tilldelas 57 miljoner nästa år.

Det borde lämna utrymme åt vissa 
satsningar. Vilka områden och nya 
välfärdsreformer kommer att prio-
riteras i budgeten för 2017?

– Vår prioritet är att pengarna 
kommer våra medarbetare till del. 
Hälso- och sjukvårdens står och 
faller på en bra arbetsmiljö. En sär-
skild satsning på ett projekt för att 
se över sjukskrivningstalen kommer 
också att finansieras. Unga kvinnor 
visar på störst ohälsa och vi vill veta 
varför. AT/ST-tjänster kommer att 
utökas för att långsiktigt kunna be-
manna våra hälsocentraler runt om 
i länet vilket är en nödvändighet för 
att minska stafettläkarberoendet. 

– Glasögonbidraget som Vän-
sterpartiet drivit igenom på natio-
nell nivå för barn 8-19 år gäller från 
och med 1 januari i år. Vi skjuter nu 
till medel för ett likvärdigt bidrag 
för barn till och med 7 år, som i 
praktiken innebär gratis glasögon. 

Det låter som projekt som kräver 
ett genomtänkt ledarskap från po-

litiken. Vilka uppdrag kommer ni 
att ge till nämnder och styrelser?

– Vi fortsätter arbetet med att 
belysa mäns våld mot kvinnor och 
har därför gett nämnderna ett sär-
skilt uppdrag att utveckla vården 
för våldsutsatta vad gäller psy-
kiskt, fysiskt och sexuellt våld. Ett 
annat uppdrag är att synliggöra 
jämställdhetsarbetet i landstingets 
verksamheter. Förhoppningen är 
att det leder till en tydligare jäm-
ställdhetsredovisning i rapporter 
och utvärderingar och möjligheten 
att identifiera styrkor och svagheter 
i den politiska styrningen.

– Självklart kommer vi också 
att vilja lägga fokus på arbetet med 
att ta emot våra nya medborgare. 
Primärvården kommer att stärkas 
för att ges förutsättningar att ge en 
god och jämlik vård och vi kommer 
också att påbörja ett projekt gäl-
lande snabbspår för nyanlända med 
sjukvårdskompetens.

Vad är på gång just nu?
– Just nu ser vi särskilt frame-

mot att följa projektet med sex tim-
mars arbetsdag till hösten. En viktig 
satsning för vår personal men också 
ett skyltfönster för en av våra avgö-
rande framtidsreformer.

– Vi fortsätter driva frågor som 
vi tror gör skillnad för medborga-
ren i Västerbotten och medarbeta-
ren i landstingets verksamheter. 
Hör gärna av dig till oss i Vänster-
partiets landstingsgrupp om ni har 
frågor eller funderingar.

DANIEL NYSTRÖM

SATSNINGAR 
I LANSTINGET

LiseLotte Olsson (v), gruppledare i landstinget

mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=
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NU BÖRJAR NAMN-
INSAMLINGEN

Föräldrar och barn samlade in namn för att få behålla sina skolor.Christina Högman från Bodbyn

Erik Lindmark från Botsmark.

Elin Augustsson från Botsmark

  Den 21 maj hade Skolinitativet 
– föräldrakampanjen för att rädda 
sina barns skolor i byarna i Umeås 
omland – uppstart för sin kampanj 
att få till en folkomröstning om skol-
nedläggningarna i Botsmark, Bod-
byn och Bullmark.

På Rådhustorget tre dagar se-
nare hade föräldrarna slagit upp ett 
partytält i vilket det bjöds på kaffe, 
saft, popcorn och politiska samtal. 
Det var många som hade samlats 
för att dra sitt strå till stacken. Det 
gick inte att missa på entusiasmen 
och den stoltheten många kände i 
sin första kampanj någonsin för att 
förändra samhället de lever i.

Elin Augustsson som intervju-
ades i förra numret av Nejlikan var 
med på torget.

– Det är spännande. Det kom-
mer att gå bra! 

Augustssons åsikt delas av flera 
på platsen, däribland Christina 
Högman som aldrig varit aktiv i en 
kampanj förut.

- Det känns roligt, spännande, 
nervöst och jobbigt. Det har varit 
jätteroligt att bli lite mer insatt om 
vad de olika partierna tycker. Jag är 
hoppfull. Det finns flera politiska 
partier som stöder oss och så har 
vi en mycket bred kunskap hos de 

engagerade.
Högman beskriver med ett le-

ende att det har gått bra att samla 
in namn, och att det varit lätt att 
prata med folk. Frågan känns igen 
och berör. 

Också Erik Lindmark uttrycker 
att det varit roligt och givande att 
engagera sig, även om orsaken är 
mycket jobbig och tärande.

– Jag har aldrig varit aktiv i en 
politisk kampanj förut. När vi skulle 
ha samråd med För- och grundsko-
lenämnden trodde jag att det skulle 
bli en dialog, men jag har under den 
här resan mer och mer insett hur 
viktigt det är att göra sin röst hörd, 
säger Erik Lindmark och menar att 
politikerna fjärmar till en bubbla 
och att de inte lyssnar.

Lindmark beskriver också att 
många i byarna har vaknat upp till 
en krass verklighet där de måste 
slåss för sin överlevnad. Konse-
kvenser de ser är att mataffären 
försvinner, att deras hus blir vär-
delösa och att ”vi kommer inte ens ha 
råd att måla om våra hus längre”.

– Vi begär inga vackra torg och 
pråliga hus. Vi vill ha vår skola och 
mataffär kvar, avslutar Lindmark

DANIEL NYSTRÖM

 
Det är en 
stark mot-
ståndare vi 
möter /.../ Vi 
har insett att 
vi behöver 
varandra. 
Det är en 
positiv 
erfarenhet.
erik lindmark
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 Vill du 
veta mer?

Skolinitaitivet 
bedriver kam-
panj just nu. 
Vill du veta 
mer eller hjäl-
pa till, besök 
kampanjen: 

 skolfragan.
se

http://skolfragan.se
http://skolfragan.se
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  Den 18 april besökte Jonas Sjö-
stedt Umeå. Dagen började med en 
lunchföreläsning på universitetet 
för att på kvällen även hålla möte 
på Umeå Folkets hus.

Lunchföreläsningen
På Umeå universitet kom många 
engagerade studenter kom till 
lunchföreläsningen och det blev ett 
bra samtal där många intressanta 
frågor lyftes. 

Sjöstedt höll ett anförande om 
de centrala frågorna som vän-
sterpartiet driver och vilka våra 
framtida utmaningar kommer bli. 
Viktiga frågor han berörde var kli-
matpolitik och vårt eko-eko pro-
gram, Vattenfalls brunkolsdrift, 
TTIP:s hot mot progressiv politik 
och demokratiska värden, samt 
Sveriges ökade samarbete med 
Nato. Dessa frågor gav trots an-
förandes korta längd en tyngt till 
samtalet och vi har all anledning att 
fortsätta samtala om och mobilisera 
kring dessa frågor.

En namninsamling gjordes 
också under föreläsningen till ”Upp-
ror till försvar för asylrätten”, vilket 
gav många namnunderskriften till 
denna viktiga kampanj.

Kvällsmötet
Jonas Sjöstedt hade valt ett upplägg 
med en kort inledning följd av upp-
maning till 20 frågor från publiken, 
vilket lockat många så att PB-sa-
len på Folkets hus nästan blev helt 

fylld. Och det blev spännande frågor 
med stor bredd. 

Frågorna gav till exempel möj-
ligheter att utveckla hur Vänster-
partiet vill utveckla jordbruk och 
landsbygd i Norrland vilket är vik-
tigt också utifrån att vår självför-
sörjningsgrad är så låg att vi bara 
producerar hälften av den mat vi 
behöver i landet, fördelarna med 
att återinföra värnplikt i Sverige, 
strategier för att kunna höja sjuker-
sättningarna som för många ligger 
under EU:s fattigdomsgräns liksom 
om möjligheten till ett tredje juri-
diskt kön också i Sverige.  

Sjöstedts kompetens tycktes 
heltäckande men på frågan om hur 
det går att komma till rätta med 
ID-kapningar sa han ärligt att han 
inte visste.  

Två inspel från publiken kändes 
extra viktiga. Det ena ville slå hål 
på myten om arbetsromantiken och 
bland annat fokusera på kortare ar-
betstid med en uppmaning till oss 
alla att läsa Roland Pålssons böcker 
”Jag bara lyder” och ”Arbetarsamhäl-
let – hur arbetet överlevde teknologin”. 
Det andra utgick från Regeringsfor-
mens text om att ”all offentlig makt 
utgår från folket” och ifrågasatte 
vad det innebär för demokratin när 
makten över pengarna ligger i pri-
vata händer och styr nästan allt i 
samhället. 

ELLEN SÖDERBERG
GUDRUN NORDBORG

FULLSATT NÄR 
SJÖSTEDT BESÖKTE

Mötet mellan väljare 
och vald – det är väl 
så här demokrati  
ska fungerar

 BETRAKTELSE. Vid det här laget har jag 
tappat räkningen för länge sen på antalet 
möten Jonas hållit i Umeå de senaste åren 
då allmänheten har kunnat fråga ut honom. 
Oftast har det varit i biblioteket men den här 
gången var det i Umeå Folkets Hus då vi höll 
det i egen regi tillsammans med Arbetarnas 
bildningsförbund (ABF). Som vanligt avhand-
lades en rad olika frågor allt från Vattenfalls 
försäljning av Brunkolsutvinningen i Tyskland 
till frågan om medborgarlön.

Det var en hel del som hade slutit upp 
och det är väl så här demokrati ska fungera 
när man inte ser partiledaren som någon som 
bara visar sig i TV-rutan med jämna mellan-
rum utan det går att komma i kontakt med 
direkt på ett möte.

Av de som närvarade så uppfattade jag 
det som om många inte var partimedlemar 
utan de hade tagit sig dit av ren nyfikenhet 
för att höra om resultatet av förhandlingarna 
om budgeten med regeringen. Många av de 
förslag som blivit resultatet av förhandling-
arna beror helt och hållet på skickligheten 
hos våra förhandlare som regeringen sedan 
tar åt sig äran av. Som stående till vänster 
så är man förstås van vid att det blir på det 
här sättet men som Jonas sa så får man väl 
bjuda Socialdemokraterna på att det blivit en 
socialdemokratisk budget för en gång skull. 
Mötet skedde mitt under den värsta turbulen-
sen som miljöpartiet varit i någonsin och en 
del kommentarerer om detta parti kom också 
upp.

Trots allt så har vi nog en ganska gynn-
sam position för närvarande eftersom vi 
förhandlar om budgeten men slipper att ha 
att göra med de värsta avarterna av Soci-
aldemokraternas politik. Försäljningen av 
brunkolet i Tyskland – som av någon för mig 
outgrundlig anledning ett parti som säger sig 
värna om miljön har gått med på – bevisar 
bara hur långt man kan tvingas gå för att få 
vara med och styra landet. Ibland kan det nog 
vara bättre att ha en förhandlingsposition vid 
sidan om och trycka på.

Mats Stålnacke

Foto: U
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Vi vill ha sex, men...
 KRÖNIKA. Vi vill uppenbarligen ha sex. På parti-

kongressen fick partistyrelsens förslag om arbetstids-
förkortning avslag. Istället börjar arbetet om med nya 
förutsättningar, då kongressen beslutade att sex tim-
mars arbetsdag ska ta plats som valfråga och införas 
snarast utan att det ska påverka löneutrymmet.

Kongressens beslut är givetvis partiets beslut. 
Men det finns också goda skäl att resonera om hu-
ruvida det är strategiskt riktigt att trycka på för sex-
timmarsdagen så intensivt från politiskt håll. I dagens 
läge riskerar sex timmars arbetsdag att bli mycket dyrt 
och tränga undan nödvändiga investeringar i offent-
lig sektor. På golvet är det inte alltid att få gå hem 
två timmar tidigare som efterfrågas, utan snarare en 
kollega till. 

Vänsterpartiet har länge arbetat oförtröttligt för 
goda exempel på projekt med förkortad arbetsdag. 
Bara här i Umeå kommun och i Västerbottens läns 
landsting har vi varit drivande i de projekt som görs 
för att korta arbetstiden till sex timmar om dagen. Se-
dan 90-talet har många projekt med kortad arbetstid 
genomförts ute i kommunerna - ofta med liknande re-
sultat: sjunkande sjuktal och nöjdare personal, men 
till en hög prislapp. Vilket inneburit att nästan inget 
sådant projekt har permanentats. 

Vi har alltså massor av ”goda exempel”, men kan-
ske är det inte vad som behövs. Vi kan lika gärna 
skapa försöksverksamheter med 25 procent högre 
bemanning med åtta timmars arbetspass, som säkert 
skulle vara minst lika lyckade.

Jag har inget principiellt emot kortad arbetstid. 
Idén att man ska arbeta för att leva, inte leva för att 
arbeta, är djupt ideologisk. Sextimmarsdagen kan 
fungera som en utmärkt rekryteringsstrategi i verk-
samheter där det är svårt att hitta och behålla kom-
petens. Arbetstidsförkortning kan också ta sig uttryck 
på olika sätt, utan att veckoarbetstiden för den delen 
ska pressas ned ända till 30 timmar - exempelvis de 
3-3-scheman som brukar vara populära bland oss 
skiftarbetare.

Men i alla målkonflikter är det värt att fundera ett 
varv till i vilken riktning man vill gå. I sextimmarsfrågan 
kan det vara värt att fråga sig: Gärna sex timmars ar-
betsdag, men kanske först en kollega till?

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

Arijan Kan
Fackligt förtroende-
vald inom SEKO.

NÄRLÄSNING AV 
KLASSISK FILM

 Den 24 maj avslutade kultur-
gruppen träffarna för filmkvällar 
med klassisk film. 

Närläsningarna gällde titlar ur 
tiden för den ”Nordiska guldål-
dern”, som i huvudsak var svensk; 
”Häxan” från 1922 regisserades 
av dansken Benjamin Christensen, 
men gjordes i Sverige och produ-
cerades av Charles Magnussons 
Svenska Bio, som sedan blev SF, 
Svensk Filmindustri, som stod för 
de flesta titlarna i denna berömda 
period som tidsmässigt ryms i sent 
1910-tal och 1920-tal.

Kvällens första närläsning gällde 
Victor Sjöströms ”Terje vigen” från 
1917, en typisk sjöströmsk film; 
långsamt berättande med ursprung 
i Ibsens dikt med samma namn.
Som producent önskade Magnusson 
manus med rötterna i högklassig 
litteratur, gärna i Nobelprisklass.

Terje Vigen är en typisk lång-
samt berättande tragedi om elände, 
hat, hämnd och försoning, där en 
karg kustnatur och ett jäsande hav 
är betydelsebärande delar i berättel-
sen, som utspelas under Napoleon-
krigen. Sjöström regisserar och gör 
som oftast huvudrollen. Fotograf är 
den skicklige Julius Jaenson, som 
här kallar sig J Julius.

Kvällens andra film var Mauritz 

Stillers ”Herr Arnes Pengar” från 
1919, som har sin litterära grund i 
Selma Lagerlöfs ”Herr Arnes Pe-
ningar”. Den utspelas i sent 1500-
tal under kung Johan den tredjes 
regim. Även här är naturen betydel-
sebärande; Skogen, havsisen, havet. 

Temat är våld, kärlek och bråd 
död och en uppoffrande ung kvin-
nas öde. Stiller berättar snabbt och 
i många närbilder även de filmade 
av Julius Jaenson. När filmen hade 
USA-premiär skrev man: Varje en-
skild bild liknar holländskt måleri 
och kunde samtliga hängas på mu-
seum.

Både Stiller och Sjöström köps 
över till Hollywood, där den nog-
granne Sjöström lyckas ytterst väl, 
medan den effektsökande Stiller 
misslyckas trots att han introduce-
rade Greta Garbo i amerikansk film. 
Åter i Sverige avlider han mitt i ett 
grandiost teaterprojekt.

Alltnog dessa två är stommen i 
den svenska tidiga storhetstid  inom 
filmen som kallas nordisk guldål-
der. Vi diskuterade även tänkta 
titlar för hösten program som ska 
beröra filmer om och av kvinnor.

ERIK BOMAN
Film- och kulturvetare

Bild ur filmen ”Häxan” från 1922.

mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=
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 Vill du fördjupa dig?

Vill du också fördjupa 
dig i boken Raskrigaren? 
Vill du samtala med 
andra vänsterpartister 
om rasism och hur vi 
kan arbeta utifrån de 

lärdomar boken ger oss? 
Gå med i en bokcirkel! En 
bokcirkel är ett trevligt 
och socialt sätt att mötas 
coh diskutera aktuella 
frågor på egna villkor.

För mer information 
kontakta studieansvariga 
Ellen Söderberg: 

 lnsoderberg@gmail.
com

LO vill att Sverige skriver 
under handelsavtalet TTIP
LO:s ordförande Karl-Petter Torwaldsson glädjer sig 
över regeringsombildningen och att Ann Linde ut-
setts till handelsminister.

– Jag är mest glad åt förändringen att vi återi-
gen får en handelsminister i Sverige. Ann Linde är 
ohyggligt ihärdig. Är det någon som ska driva ige-
nom TTIP i Sverige så är det hon, säger Torwaldsson 
till Dagens Arena. 

Det transatlantiskt partnerskap för handel och 
investeringar, även känt som TTIP, är det avtal som 
fackföreningar och vänsterorienterade partier runt-
om i Europa reagerat negativt på och försöker stop-
pa. Kritiken beror bland annat på den långtgående 
möjligheter för privata företag att stämma stater 
via en privat skiljedomstol, ISDS, som saknar all of-
fentlig insyn. Två exempel på det är Australien som 
2012 införde neutrala cigarettpaket och Slovakien 
som 2007 lagstiftade om allmän sjukförsäkring vil-
ket fråntog försäkringsbolagen möjligheter att vara 
vinstdrivande. Båda staterna drogs inför rätta. Ett 
mer närliggande exempel är när statliga Vattenfall 
2012 stämde Tyskland på runt 35 miljarder kronor på 
grund av att Tyskland beslutat om att avveckla sin 
kärnkraft.

Mot bakgrund av företagens maktmedel väljer 
nu flera demokratiska länder att inte lagstifta i frågor 
som riskerar att påverka företags vinster; det kan bli 
mycket stora böter om företagen vinner, då all anta-
gen utebliven framtida vinst ska kompenseras.

DANIEL NYSTRÖM

18 kr 
är timlönen för hyrsjuksköterskor som beman-

ningsföretaget Orange rekryterar från Östeuropa 
för Dalarnas Landstings räkning. Människohandel 

säger LO. Företaget ställer inte upp på några 
intervjuer, men meddelar att ”det är ju inget 

slavkontrakt, det är ju inte så att vi kedjar fast 
dem”. Enligt Caroline Täljeblad (v) finns det inget 

som tyder på att VLL använder sig av Orange.

Foto: LO
:s pressbilder

 Mattias Gardell Matti-
as Gardell besökte Umeå 
den 27 april för att före-
läsa utifrån sin senaste 
bok ”Raskrigaren. Serie-
mördaren Peter Mangs”. 
På universitetet gav han 
en intensiv lunchföre-
läsning. Ett 30-tal hade 
lockats och frågorna 
blev många. Flera var kvar i salen 
längre än en halvtimma efter före-
läsningens slut. Hoppfullt med så 
många engagerade unga! 

På kvällen höll Gardell ett 
längre anförande på Folkets hus. 
Cirka 50 personer deltog, frågorna 
var många och svaren utförliga. Vi 
var tvungna att avbryta, visserligen 
efter tänkt tid men alls inte för att 
intresset svalnat, utan för att Mat-
tias behövde passa tiden för flyget. 

Gardell beskriver sin bok som 
”en populärvetenskaplig crime noir, 
med cliffhangers” där läsaren, som 
ju vet vem mördaren är istället 
får fundera på varför Mangs mör-
dade och skadade vissa människor. 
Mangs sköt under flera år mot per-
soner som han ansåg ha ”det vär-
delösa livet”. Gardell har länge ar-
betat med teman kring rasism och 
kommit att lära känna många som 
engagerar sig i det som rasisterna 
hoppas är det stundande ”raskri-
get”. Han har genom att läsa ide-
ologiska texter av Mangs – som 
polisen inte beaktade alls! – och in-
tervjuer med Mangs försökt komma 
nära honom. Analysen är dock inte 
knuten till Mangs psyke utan till 
hans ideologiska rasism. 

Gardell beskriver en global po-
litisk rörelse med Mangs som ex-
empel. En rörelse där kulturrasism 

utgör kärnan, en rasism 
som fokuserar på annan 
religion eller kultur mer 
än på ras. 

Mangs agerade en-
ligt Gardell, liksom Brei-
vik, utifrån en etablerad 
strategi; ”det ledarlösa 
motståndets taktik”. Målet 
är att skapa en känsla av 

hot och skyddslöshet hos 
rasifierade och rasförädare. Genom 
att agera utan att vara organiserad 
och skjuta på slumpmässigt valda 
rasifierade personer är tanken att 
detta ska skapa ett motstånd, som 
ska få de rasifierade organisera 
sig, beväpna sig och kanske skjuta 
en oskyldig vit/svensk. Alltså en 
våldsspiral och ”raskrig”. 

Här blir Gardells skildring av 
Mangs som allra otäckast. 

Gardell målar till exempel upp 
scenen för Mangs första mord. 
Mangs söker i trappuppgångar ef-
ter utländska namn på brevlådorna. 
Han gömmer sig en morgon bakom 
en branddörr och väntar. Den som 
först öppnar dörren ska dö. Kooros 
Effatian öppnar sin dörr och Mangs 
skjuter honom inne i hans lägen-
het. Mangs sköt inte för att han 
hade något emot just Kooros, utan 
för att starta krig. 

Mangs, Breivik och andra är 
alls inte ensamma galningar utan 
ideologiskt drivna raskrigare. Som 
antirasister har vi ett ansvar för att 
detta våld från extremhögern syn-
liggörs och motverkas. Rasismen 
måste tas på allvar för att kunna 
bekämpas.
 

ELLEN SÖDERBERG

RASKRIGAREN 
ÄR inte ENSAM

mailto:lnsoderberg%40gmail.com?subject=Studiecirkel%20om%20Raskrigaren
mailto:lnsoderberg%40gmail.com?subject=Studiecirkel%20om%20Raskrigaren
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ner som kongressen biföll mot partisty-
relsens linje, exempelvis strategin i fråga 
om avvecklingen av kärnkraften. Andra 
motioner som bifölls var bland annat att 
Vänsterpartiet ska arbeta för att högkost-
nadsskyddet även ska gälla tänder och att 
Vänsterpartiet ska arbeta för att EU ska 
ta bort terrorstämplingen av PKK. Mo-
tionen om att Vänsterpartiet ska verka 
för att planering och utförande av mord-
bränder mot asylboende, tilltänkta asyl-
boende samt flyktingförläggningar ska 
klassas som terrorbrott bifölls också av 
kongressen. Motioner om att 6-timmars-
dagen/30-timmars arbetsvecka ska bli en 
av våra huvudfrågor åren framöver bifölls. 
Dessutom fick partistyrelsen i uppdrag att 
ta fram beräkningar på hur 6-timmars 
arbetsdag med bibehållen lön kan ge-
nomföras med en annan finansiering än 
löneutrymmet och att strategin med att fi-
nansiera arbetstidsförkortning genom att 
löneutrymme uppges.

Kongressens beslut om att anta Eko- 
eko-programmet var ett stort kliv framåt i 
klimatpolitiken. Programmet har beskri-
vits som det mest ambitiösa och den mest 
realistiska klimatomställningsplan som 
någon politisk rörelse lagt fram i Sve-
rige. Genom att knyta ihop idétraditionen 
från arbetarrörelsen och miljörörelsen har 
Vänsterpartiet skapat ett program som kan 

utgöra grunden för en omställning till ett 
mer hållbart, friare och jämlikare sam-
hälle. Miljörörelsen förmåga att formu-
lera radikal klimatpolitik har här knutits 
samman med arbetarrörelsen förmåga att 
samla breda rörelser i sin strävan att göra 
människor liv bättre. Vi ser att markna-
dens osynliga hand inte löser klimat- och 
miljöproblemen lika lite som att ge låg-
inkomsttagaren dåligt klimatsamvete gör 
det. För att omställningen ska förverk-
ligas behövs en bred och folklig rörelse, 
som driver på för politiska förändringar. 
Vänsterpartiet vill vara med och bygga den 
rörelsen. Vi lägger inte skulden för kli-
matförändringarna hos vanligt folk, utan 
är istället lyhörda inför den vardag som 
människor lever i.

Jonas Sjöstedt med förankring i Väs-
terbotten omvaldes enhälligt av kongres-
sen som partiordförande för de kommande 
två åren. Arijan Kan från Umeå valdes som 
suppleant till partistyrelsen. Jeanette Ve-
lander från Skellefteå valdes som ledamot 
i valberedningen och Mattias Sehlstedt 
Umeå valdes som ersättare i revisionen.

LENNART ARVIDSSON
Politisk funktionär 

Vänsterpartiet Västerbotten

KONGRESSEN I ÖREBRO
 KONGRESSRAPPORT. Under några so-

liga dagar i början av maj i Örebro så ge-
nomförde Vänsterpartiet sin 41:a kongress. 
Många glada och förväntansfulla ombud 
fanns på plats. Kongressen behandlade 
658 motioner som handlade om stora poli-
tikområden som delar av partiprogrammet 
och det ekologiskt-ekonomiska program-
met. Men det fanns också många allmän-
na motioner och förslag som rörde stadge- 
och organisationsfrågor.  

Stämningen bland deltagarna var bra 
och trots de många motionerna så var 
tidsbristen något mindre än den varit de 
senaste kongresserna. 

Bland motionerna fanns kritik och 
förslag till avbrutet regeringssamarbete. 
Partistyrelsens svar på frågorna fick ma-
joritetens stöd på kongressen. Partisty-
relsens åsikt kan väl sammanfattas med 
ett citat ur Jonas Sjöstedts öppningstal till 
kongressen. Vi är alltid beredda att sätta 
oss ner med regeringen vid förhandlings-
bordet. När resultatet är en politik som 
stärker välfärden och minskar klyftorna 
så kan vi ställa oss bakom det. Men när vi 
inte är överens, som om flyktingpolitiken, 
värdlandsavtalet med Nato eller Vattenfall, 
då är vi i kristallklar opposition. Det är ett 
sådant parti vi är. Vi genomför viktiga för-
ändringar och vi står för det vi tror på.

Men det fanns också ett antal motio-

Ombuden från Västerbotten: Från vänster Jonas Karlberg (Umeå), Peter Möller (avgående partistyrelsesuppleant, ej ombud), Bore Sköld (Umeå), Arijan Kan (Umeå), Jessica 
Åhlin (Vännäs), Daniel Johansson (Storuman), Bianca Byring (Umeå), Mattias Sehlstedt (Umeå), Gudrun Nordborg (Umeå) och Sandra Karlsson (Norsjö).

Foto: LiseLotte O
lsson
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Om arbetet i nätverket Ekokommun
 Den 18 maj bjöd Vänsterpartiets Mil-

jögrupp in Torbjörn Lahti som är aktiv i 
nätverket Ekokommunerna att tala om ar-
betet och sina erfarenheter.

– De handlar om att bygga underifrån, 
ta makten i egen hand" konstaterade Tor-
björn Lahti som V-Milögrupp bjudit in till 
sitt möte om Ekokommunerna. 

Lathi har varit med i hela den proces-
sen och hunnit med många resor inom 
nätverket.

– Samtidigt är det mycket viktigt med 

 ”I Ryssland finns två länder, Ryssland 
och RosAtom land” konstaterade fysikern 
Oleg Bodrov lite skämtsamt på Kärnkrafts-
fritt Bottenvikens helgkonferens i Skellef-
teå 20-21 maj. 

De var ett skämt med ett djupt allvar. 
Statliga Rosatom, med 250 000 anställda i 
850 dotterbolag där 40 procent av de an-
ställda arbetar med att utveckla kärnva-
pen, har under flera decennier byggt upp 
en egen infrastruktur i landet. 

Bodrov var med och byggde upp den 
sovjetiska kärnkraften och kärnvapenpro-
duktionen under Kalla kriget. Numer är 
han ordförande i Green World Ryssland och 
aktiv i Rysslands hårt åtsatta miljörörelse. 

– Byggs de Finska Pyhäjoki reakto-
rerna kommer ni att vara ansvariga för att 
den ekologiska katastrofen i till exempel 
Mayak fortgår, sa han bland annat. 

En man i publiken frågade Bodrov om 
hur transporterna av material sker över de 
hundratals milen.

– Rysk kärnkraft i alla dess former 
kräver väldigt mycket transporter. De sker 
även genom städer och tätbefolkade om-
råden. Företaget säger att allt sker lugnt 
och säkert. Om de sker säkert lär vi inte få 
reda på förän någon olycka sker, svarade 
Bodrov mötesdeltagaren.

Kärnkraft/kärnvapen verksamheten 
räknas som en statsangelägenhet. De gre-
nar av miljörörelsen som söker fakta om 
missförhållanden blir återkommande an-
klagade för (industri)spionage. Gren World 
Ryssland är därför förhindrad att föra de-
batt om frågorna i Ryssland och för några 
veckor sedan vräktes organisationen från 
sina lokaler.

MATTIAS NILSSON

Global förståelse, sprida idéer och samar-
bete, så man gör rätt saker.

I Ekokommunkonceptet utgår från 
den fina miljön, den lokala näringslivs-
strukturen och den lokala livsstilen Just 
ursprunget i de lokala förutsättningarna 
har varit viktigt.

– Jag började i Tornedalen, där fanns 
mycket pessimism – rent av apati. Gick 
det där så går det förändra över allt. 

De började i Finland 1980 och togs via 
Övertonerå till Sverige. Torbjörn Lahti var 

med från början och tog sen projektet vi-
dare till Robetsfors när han flyttade dit. 
Idag har organisationen svenska ekokom-
muner 101 medlemmar och även ett inter-
nationellt nätverk.

– En av styrkorna med nätverk är att 
det är olika kommuner som kliver fram 
och drar. De gör arbetet segt och uthålligt.
Lite tråkigt att Umeå fortfarande inte gått 
med i Ekokommunerna, avslutar Lathi.

MATTIAS NILSSON

  Med färskt polistillstånd i handen in-
tog Vänsterpartiet gamla Apberget och 
området direkt framför. Inom kort dök en 
P4-reporter upp som avtalat. Efter en kort 
intervju i direktsändning fortsatte förbere-
delserna: upp med affisch och beachflag-
gor, fram med flygbladen som lanserades 
redan på Kongressen. 

Efterhand dök flera medlemmar upp 
beredda att dela ut flygblad, prata med 
folk och hjälpa till att bygga ett Sverige 
av grillkol på marken framför parollen 
”Låt kolet ligga! Regeringen, låt inte Vatten-
fall sälja”.

Mattias Nilsson levererade grillkolen, 
och jag, Kristina Ahlenius och Anny Jo-
sefsson-Ekegren formade med ganska bra 
framgång ett Sverige. Anny lyckades bra 
med Öland och Gotland. Trots att Vänern 
och Vätterns konturer inte var med, blev 
resultatet överraskande lyckat. När allt var 
klart, placerade även vi oss i olika hörn av 
Rådhustorget. Många människor stannade 
till framför kolet för att få en förklaring.

 En del människor hade en klar åsikt 
i frågan om Vattenfalls planerade försälj-
ning av kolgruvorna i Tyskland: ”Nej, det 
får de verkligen inte göra!”, ”Men det handlar 
ju om ganska mycket pengar”, ”Vad bra att ni 
gör detta”, ”Okej, tack, jag ska läsa på!” el-
ler ”Ja det är ju bra men vad kan vi vanliga 
människor göra?”. Många verkade inte veta 
att Vattenfall äger kolgruvor i Tyskland 
och att utsläppen från de statligt ägda kol-
gruvorna är mer än hela Sveriges utsläpp. 

– Om Vattenfall tillåts sälja istället 
för behålla och kontrollerat avveckla, har 

vi sannolikt missat chansen till den mest 
kostnadseffektiva klimatåtgärden genom 
tiderna. Kan det möjligtvis finnas något 
bättre sätt att använda klimatpengar, än 
att se till att hålla kolet under jord? säger 
Mattias Nilsson från Vänsterpartiets Mil-
jögrupp, och fortsätter: 

– Och med tanke på det globala klima-
tavtalet och hur bråttom det är, finns det 
ingen pardon om regeringen hänvisar till 
vad som är lämpligt för ett aktiebolag med 
vinstsyfte att göra och inte. 

Aktionen är en del i en blixtkampanj 
som lanserades på Kongressen under Jonas 
Sjöstedsts avslutningstal. Det fiffiga med 
denna aktion är dess enkelhet; det behöv-
des ingen ljudanläggning eller talare och 
att den tog bara några timmar. Det kom-
mer inte vara svårt att göra något liknande 
i framtiden. 

BIANCA BYRING

Landet RosAtomLÅT K   LET 
LIGGA!

Anny Josefsson-Ekegren och Bianca Byring formar ett 
Sverige i kol inför manifestationen.

Foto: Kristina Ahlenius
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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.

24 137 
kronor i månaden är medellönen för underskö-

terskor i Umeå kommun (grundlön på heltid, utan 
tillägg, för tillsvidareanställda 2015). Det är näst 

högst i Västerbotten. I Vindeln tjänar undersköter-
skor drygt 300 kronor mer. I Vaxholm tjänar en un-

dersköterska 26 392 kronor i månaden.

 KOMMUNPOLITIK. Är Socialdemokraterna i opposi-
tion med sig själva? När Andreas Lundgren (s), ordfö-
rande i Individ- och familjenämnden, går ut och ”kräver” 
bättre villkor inom öppenvården, eller när Carin Nils-
son, ordförande Sävar-Täfteå S-förening tillika andra 
vice ordförande i kommunfullmäktige, går ut och säger 
att För- och grundskolenämnden fattat ett illa underbyggt 
beslut, så verkar det onekligen så. 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (s) 
skriver samtidigt i en debattartikel att han inte vill se 
några ”nämndspartier” inför budgetförhandlingarna. 
Det är i så fall ett utspel som måste vara riktat mot de 
egna partikamraterna, för det är ju Socialdemokraterna 
som styr alla nämnder.

Socialdemokraterna styr Umeå kommun med ett 
väljarunderlag på 37 procent. Det är ett svagt parla-
mentariskt underlag för att styra en kommun. 

Eftersom Socialdemokraterna har majoritet med 
antingen Vänsterpartiet eller Moderaterna så har de i 
praktiken guldläge. Vill man bygga F-6-skola i Bull-
mark så kan man gå ihop med Vänsterpartiet. Vill man 
stå fast vid ett illa underbyggt beslut som är ett svek 
mot tidigare beslut, så gör man upp med Moderaterna. 
Vill man ha likvärdiga villkor för socialtjänstens perso-
nal inom öppenvården så kan man gå ihop med Vän-
sterpartiet. Vill man däremot splittra personalkollekti-
vet inom socialtjänsten så kan man göra gemensam sak 
med Moderaterna. 

Trots att majoriteten av väljarna vill se vänsterstyre 
vill Socialdemokraterna inte ha ett samarbete med Vän-
sterpartiet utan gör upp med Moderaterna i de flesta 
frågor, samtidigt som man medialt låtsas vara i oppo-
sition med Moderaterna med iscensatta politiska skill-
nader som i praktiken inte har någon betydelse. Det är 
ett svek mot väljarna.

Det vi ser i kommunen idag är att det enda sättet 
att tvinga Socialdemokraterna att vara socialdemokrater 
är ett starkare vänsterparti. Vi samarbetar gärna med 
Socialdemorkaterna när besluten är i linje med den po-
litik vi gick till val på; välfärdssatsningar framför lyx-
investeringar, och en rättvis fördelning mellan män och 
kvinnor, i syfte att åstadkomma en barnvänligare och 
tillgängligare kommun för alla.  

ULRIKA EDMAN
Gruppledningen

Ulrika Edman ställer sig frågande inför social-
demokraternas och Hans Lindbergs förmåga att 
styra Umeå kommun.

VÄLFÄRD 
FRAMFÖR LYX- 
INVESTERINGAR

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

 
Vi samarbe-
tar gärna 
med Social-
demorkater-
na när beslu-
ten är i linje 
med den 
politik vi gick 
till val på

Ulrika
Edman
yrke:  
Deltidspolitiker 
och gruppledare 
för Vänsterpartiet 
Umeå.

kontakt: 
0738 – 43 01 07, 
ulrika.edman
@umea.se

http://umea.vansterpartiet.se/foretradare/kommungrupp/
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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Omorganisering av förvaltningen 
och elöverkänslighet teman på 
kommunpolitiskt medlemsmöte

Miljonregn över NO! 

 KOMMUNPOLITIK. På kommunstyrelsear-
betsutskott möte 24 maj fattades beslut om att 
Norrlandsoperan får totalt 56 miljoner för inves-
teringar av arbetsmiljöskäl. I underlaget fram-
kommer följande: ”Utbildningskontoret har före-
slagit ett antal förändringar i För- och grundskolans 
fastighetsrelaterade investeringsplan, vilket innebär 
förskjutningar i tid av ett antal objekt vilket är rela-
terat till ekonomifunktionen och som möjliggör om-
disponeringar av investeringsmedel”. 

Om byråkratspråket översätts innebär det 
skrivna att viktiga investeringar på skolans om-
råde får stå tillbaka för andra mer prioriterade 
investeringar.

Vänsterpartiet reservera sig mot beslutet 
Med anledning av beslutet valde Vänsterpartiet 
att reservera sig och motierar sig: ”Vänsterpartiet 
anser inte att vi som parti kan lyfta ut denna investe-
ring före andra nödvändiga investeringar och kom-
mer att ta ställning till detta i budgetprocessen utifrån 
ett helhetsperspektiv med medborgarnyttan i fokus. I 
de fall kommunen behåller nuvarande investerings-
takt så påverkas kommunens budget markant så stora 
prioriteringar kommer att behövas göras där viktiga 
investeringar ställs mot varandra.”

DANIEL NYSTRÖM

Ofeministiska beslut

 KOMMUNPOLITIK. På sin blogg skriver Matti-
as Sehlstedt (v), ledamot av byggnadsnämnden, 
att Socialdemokraterna och Miljöpartiet fattat 
ett beslut som går emot verksamhetsplanen för 
nämnden. I beslutet ges undantag från regeln 
att det vid namnsättningen ska vara en majori-
tet kvinnliga namn som används i det offentliga 
rummet (exempelvis namn för gator och parker).

– Det nya beslutet tillåter att mansnamn 
fortfarande får dominera ny namnsättning. Jag 
undrar vad kommuns jämställdhetsutskott, med 
ordförande Emma Vigren (s) tycker om detta? 
frågar sig Mattias Shelstedt.

DANIEL NYSTRÖM
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partister också! 
Det han sa lät med andra ord 

väldigt lovande. Signaler från kom-
munanställda visar dock på andra 
bullar, tyvärr. Inte minst har vi 
vänsterpartister noterat en motvilja 
och en vägran att lämna ut hand-
lingar och underlag – vilket för oss 
istället tyder på en minskad öppen-
het. På skolans område får vi sig-
naler från alla håll om att avståndet 
mellan lärarna och utbildningskon-
toret, eller UDL som det heter nu 
för tiden – Utbildningsdirektörens 
ledningsgrupp – blir allt större, och 
att folk inte får någon feedback eller 
gehör uppifrån. Det är oroväckande.

Andra ämnen som vi diskuterat 
är om kommunen ska fortsätta be-
tala ut bidrag för elsanering till elö-
verkänsliga. Det blev en ganska liv-
lig debatt med olika ståndpunkter. 
Mötet landade i att Vänsterpartiet 
ska yrka för att bidraget bibehålls, 
men att max-summan justeras 
ner till 15 000 kronor, vilket är den 
summa som brukar betalats ut till 
dem som fått bidraget. 

Torghandeln har vi också haft 
uppe. I Tekniska Nämnden har 
frågan kommit upp om vi ska till-
låta matförsäljning på det framtida 
Rådhustorget eller bara detaljhan-
del. Mötet kom fram till att vi ska 
förorda att även matförsäljning ska 
tillåtas.

ELISABET FORSSELL
Kommunpolitisk sekreterare

 KOMMUNPOLITIK. Det är svårt 
att hålla tiden på våra kommun-
politiska medlemsmöten. Det är så 
mycket som ska diskuteras, men 
samtidigt är de välbesökta! Sedan 
förra Nejlikan har vi bland annat 
haft stadsdirektör Jonas Jonsson på 
besök. Stadsdirektören presentera-
de sin färdplan för Umeå kommuns 
nya organisation. Ett beslut om ge-
mensam förvaltning för kommunen 
fattades 2009. Men organisationen 
präglas fortfarande av nämndsfokus 
och för mycket stuprörstänk, det 
menar både han och många V-po-
litiker.

Jonas Jonsson är ny stadsdi-
rektör sedan två år tillbaka och har 
sedan 1/1-16 infört en omorganisa-
tion av kommunförvaltningen, som 
kommer att ta några år innan den 
är färdig. Fokus ligger på att skapa 
en gemensam grundstruktur uti-
från den gemensamma värdegrun-
den, filosofi och vision, även när 
det gäller strategier och ledarskap. 
Låter det begripligt? Nåväl, vi får se 
vad det landar i. 

Just nu i ett första skede foku-
serar stadsdirektören på ledarkåren. 
Ledarna ska våga vara ledare, de ska 
inte vara specialister, säger han. 
Han beskriver det som att han ska 
stärka toppledarskiktet och trycka 
ner stora delar av mellanledarskik-
tet ut i verksamheterna, nära med-
arbetarna. Det är viktigt att initi-
ativen kommer underifrån och att 
det inte är tvärtom; en toppstyrd 
organisation. Det tycker vi vänster-
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 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 så kort och 
koncist som möjligt. Då kommer fler 
läsa din text. En insändare brukar ligga 
mellan 500 och 1500 tecken (inklusive 
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

 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

Personligen ser jag 
hellre fler oanmälda 

hembesök hos nolltaxerande 
grevar och skattesmitare. 
Det är dom som lever i 
utanförskap! 
daniel sestrajcic, riksdagsleda-
mot och skattepolitisk talesperson för 
Vänsterpartiet, argumenterar på Första 
maj i Umeå mot moderaternas krav på 
hembesök hos människor som tvingats 
till försörjningsstöd.

citatet

ÅSIKTER

Sagt på facebook.

 Om energiupp-
görelsen mellan 
regeringen och de 
borgerliga.

”Vidrigt! Svek som 
vanligt!”  
– Ylva Falk

”Nej, det är bra 
hellre modern 
kärnkraft än 
kolkraft...”  
– Carlos 
Fernando Miguel 
Gonzalez

”Året är inte 1980 
längre. Kärnfysiken 
har gjort stora upp-
täcker som öppnar 
upp för att bygga 
nästa genera-
tions kärnkraftverk 
som är säkrare och 
har möjlighet att 
använda utbränt 
kärnavfall som 
bränsle. Det förtjä-
nar att forskas på!”  
– Björn Ramstedt

”Ytterligare 
steg framåt för 
nyliberalismen, 
vars ideologi 
är emot statlig 
inblandning och för 
att marknaden ska 
lösa alla problem.”  
– Janne Hägglöf

”Alldeles bortsett 
från säkerhets- 
aspekterna är 
kärnkraften 
olönsam och 
existerar idag 
endast med 
hjälp av statliga 
subventeioner.”  
– Sarah Philipson

”Tyvärr och som 
vanligt nämns 
ö h t inte den 
enorma militära 
sårbarheten i 
kärnkraftverk av 
kärnkraftens nya 
förespråkare inom 
vänstern. ”  
– Timothy Gibran

VART ÄR 
VÄNSTERPARTIET 
PÅ VÄG?
24 vänsterpartister, däribland Ann-Margarethe 
Livh, bostads- och demokratiborgarråd i 
Stockholm, Ann-Marie Engel, samordnare 
i Vänsterns Kulturnätverk, Siv Holma, f.d. 
riksdagsledamot från Norrbotten, känner inte 
igen sig i Vänsterpartiet och vill inte att partiet 
ska vara sådant som det nu utvecklar sig till.

 ÅSIKTER. Är vi ett parti som fördömer våra partikam-
rater offentligt? Är vi ett parti som inte låter kvinnli-
ga partikamrater i förorten vittna om sina personliga 
upplevelser av fundamentalism och hederskultur, utan 
kallar detta för ”ryktesspridning”? Är vi ett parti där 
ledningarna tar mycket långtgående beslut utan att ha 
någon kontakt med medlemmarna?

Vi är alltfler som varit medlemmar i många år i par-
tiet som är djupt oroade över vad som hänt den senaste 
tiden och över den bild av partiet som nu framtonar 
bland medlemmar, allmänhet och i media från höger till 
vänster. Vi har genomlevt många strider i partiet men 
aldrig upplevt att ledningen på detta sätt bidrar till att 
stigmatisera enskilda medlemmar offentligt.

Sprickan mellan medlemmarna riskerar att bli allt 
djupare och hotar att bli en avgrund som kommer att 
skada partiet under lång tid framöver.

Det handlar bland annat om hanteringen av vår 
riksdagsledamot Amineh Kakabaveh och den efterföl-
jande debatten. Hon agerade mycket omdömeslöst i so-
ciala media, för vilket hon med rätta ska kritiseras och 
för vilket hon uppriktigt har bett om ursäkt.

Texten ovan är bara början av debattartikeln. Resten av 
debattartikeln  finns att läsa här, eller på flammans.se 
under rubriken ”Vart är Vänsterpartiet på väg”.

Ovanstående debattartikel har svarats av Vänsterpar-
tiets partisekreterare Aron Etzler och kan läsas på tid-
ningen flamman.se under rubriken ”V har en utvecklad 
politik för att bekämpa hedersvåld”. Du kan även följa 

 denna länk för att läsa svaret.

SIGNERAD
Ann-Margarethe Liv
Ann Mari Engel
Siv Holma
Kerstin Åkare
Lars Örback
Åsa Tillbo
Mujde Rashi
Gunnar Ågren
Per Sundgren
Lillemor Samuelsson
Necla Bora
Mehdi Oguzoy
Heinz Spira
Jonas Ljungstedt
Lars Erik Backman
Marianne Eriksson
Maria Hannäs
Rransisco Contreras
Inger Stark
Brit Rundberg
Marianne Ramström
Anki Erdman
Margareta Olofsson
Kenneth Kvist

* Vilka de under-
tecknande är kan du 
läsa i det länkade 
PDF-dokumentet.

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=
http://umea.vansterpartiet.se/files/2016/06/Debattinlägg-Vart-är-Vänsterpartiet-på-väg.pdf
http://flamman.se/a/v-har-en-utvecklad-politik-for-att-bekampa-hedersvald
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 ÅSIKTER. Valet 2014 slutade med 
ett stöd från väljarna på 5,7 procent. 
En mycket liten uppgång (0,1 pro-
centenheter) jämfört med föregå-
ende val det borde ha väckt parti-
et med jag kan bara kostater att vi 
fortsätter som förut utan självkritik.

 Sverige är inte längre ett land 
som håller på att klyvas sprickan är 
redan ett faktum. Ett av de problem 
där klyvnaden är som mest påtaglig 
för mig är klyftan mellan storstad 
och landsort. Det går ganska bra för 
oss i de större städerna men vi tap-
par mark i många mindre orter där 
vi haft ett starkt stöd av tradition. 
Varför har det blivit så här?

 Några saker som jag har tänkt 
på under de senaste åren handlar 
kanske mindre om sakpolitik utan 
mer om de signaler vi skickar ut 
genom vårt förhållningssätt. På 
våra möte och konferenser serveras 
det numera vegetarisk mat som hu-
vudalternativ och den som vill ha en 
annan kost måste begära om att få  
det i förväg. Majoriteten av befolk-
ningen är inte vegetarianer Det här 
kan tyckas löjligt att ta upp men vi 

stöter bort många som vi faktiskt 
vill nå ut till på det här sättet. Jag 
kan inte åka till Övre Soppero där 
jag har stuga och uppmana folk att 
äta vegetarisk när renskötsel är den 
enda inkomstkällan bland befolk-
ningen. Dom kommer att uppfatta 
mig som en knäppskalle.

 Separatistiska möten är ytter-
ligar en sak som jag undrar om de 
verkligen fyller en funktion. Un-
der årskonferensen kom en kvinna 
och satte sig bland männen i pro-
test mot de hon uppfattade som 
rena stolligheterna. En annan 
kvinna satte sig utanför det möte 
där kvinnorna hade samlats med 
exakt samma argumentation som 
den kvinna som hade satt sig bland 
oss män. Patriarkatet är en realitet 
precis som klassamhället men  är 
separatistiska möten verkligen rätt 
väg att gå? 

 Vårt parti uppfattas av många  
– som egentligen har allt att vinna 
på en vänsterpolitik – som ett 
”livsstilsparti”. Vill vi nå dessa 
människor så måste vi fundera över 
hur vi ska kunna bli mer folkliga. 

Klassklyftorna är mycket större i 
dag än när jag gick med i partiet på 
1980-talet och i riksdagen sitter ett 
parti med rötter i nazismen. Vi kan 
inte fortsätta  leva i vår egen vän-
sterbubbla som vi gör nu. Vegeta-
risk mat och separatistiska möten 
bidrar knappast till att göra oss mer 
folkliga.

Konflikten mellan en folkrörel-
sevänster och en avantgardevänster 
har vi levt med sedan partiet bild-
ades 1917. Jag minns utfrågning-
arna inför valen på 1980-talet då 
Lars Werner grilldes rejält av ut-
frågarna om formuleringen i parti-
programmet där det hävdades att vi 
organiserade arbetarklassens mest 
medvetna del. I dag handlar det inte 
om arbetarklassens mest medvetna 
del men tanken på oss som en sorts 
”veta bäst” attityd lever kvar och 
den måste vi göra oss av med om vi 
vill komma framåt. Jag vet att jag är 
långtifrån ensam om att ha funde-
rat i de här banorna. Ska vi komma 
ur den position vi har nu så måste 
det till en hel del självkritik. Det jag 
tagit upp här är bara några av de 
saker jag blivit mer och mer kritisk 
emot. Bilden av oss som Sven och 
Svea Svensson har är dessvärre en 
annan än den vi själva har.

Det finns en konflikt mellan folkrörelsevänster och 
avantgardevänster, säger Mats Stålnacke, och argumenterar 
för att Vänsterpartiet måste bli mer folkligt.

VARFÖR STÅR VI STILL 
OCH STAMPAR PÅ 
SAMMA FLÄCK?

 
Vårt parti 
uppfattas av 
många som 
ett ”livs-
stilsparti”.

Mats  
Stålnacke
partimedlem
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 ÅSIKTER. Kapitalismen smider vapnen för sin egen 
undergång. Alla verktyg som vi har att driva en pro-
gressiv utveckling av samhället är produkter av kapi-
talismen och är utformade för att gynna den rådan-
de ordningen. Så länge borgarklassen upprätthåller sitt 
klassherravälde så är allt i det kapitalistiska samhället 
ytterst underställt borgarklassens intressen. Oavsett om 
vi står på fabriksgolvet, i ICA-butiken, i klassrummet, 
på designfirman eller i militärkasernen så ordnas, dis-
ciplineras, våra liv på ett grundläggande sätt i under-
ordning till borgarklassens intressen i upprätthållandet 
av den kapitalistiska samhällsproduktionen.

Att något, under de rådande förhållandena, tjänar 
borgarklassens intressen är därför inte ett argument 
för att det i alla avseenden står i direkt motsättning 
till vår befrielse från kapitalismen. Arbetarklassen i sig 
har uppkommit och existerar som en klass underord-
nad borgarklassens profitjakt. Denna samhällsrelation 
är dock även det som ges arbetarklassen sin befriande 
potential, sin möjlighet att ersätta kapitalismen med 
ett jämlikt klasslöst samhälle med hjälp av verktyg som 
kapitalismen skapat. Men det är först när den agerar för 
sig som den kan förverkliga sin potential.

Det finns inom vänstern ett förståelig, men på 
många sätt problematisk, utopisk hopp om att inom 
kapitalismen undfly de disciplinerande ramar som det 
borgerliga klassherraväldet uppsätter. Genom ”alter-
nativ pedagogik” försöker man undfly skolans funk-
tion att sortera, disciplinera och träna en ny generation 
för lönearbete. Genom att syssla med självhushållning, 
återbruk och lånesystem försöker undfly det kapitalis-
tiska samhällets krav på att sälja sin arbetskraft och 
köpa prylar. Ingen av dessa verksamheter är i sig nå-
got dåligt. De kan göra kapitalismen mer uthärdligt och 
bygga erfarenheter för framtida kamper. Oavsett hur 
trevliga de är så är de dock i slutändan alltid under-
ställda kapitalismen som system. Den flykt från ka-
pitalismens tvingande krafter de kanske kan utgöra är 
av nödvändighet en flykt förunnat ett priviligerat fåtal. 
Lösningen är inte att undfly kapitalismens tvång utan 
att ta kontroll över och omforma de medel med vilka 
borgarklassen tvingar oss att springa dess ärenden. 
Kapitalismens tvång kan ytterst inte undflys utan bara 
accepteras eller besegras. 

Vänsterpartiet har alltid förespråkat ett svenskt 

försvar baserat på värnplikt. I nuläget betraktar partiet 
också värnpliktens återinförande som den enskilt vik-
tigast försvarspolitiska frågan. Detta är en sund linje 
utifrån en rad olika perspektiv. Värnplikten utgör till 
viss del ett demokratiserande av våldet i samhället. 
Det sprider militär kunskap i breda befolkningslager 
och tydliggör att våldsmakten är en angelägenhet för 
hela samhället och inte bara för ett fåtal. Att föra krig 
med hjälp av en värnpliktsarmé innebär att praktiskt 
taget vem som helst riskerar att dö eller förlora någon 
närstående. Att den borgerliga statens krigsmakt un-
der kapitalismen främst skyddar sagda stats borgerliga 
intressen är rätt självklart. En bred folklig förankring i 
krigsmakten kan dock försvåra imperialistisk äventyrs-
politik medan det nuvarande svenska ”insatsförsvaret” 
är mer eller mindre gjort för att bistå i sådant. Om di-
verse krigsäventyr endast berör en begränsad yrkes-
grupp så finns det mindre anledning för den bredare 
befolkningen att opponera sig. En krigsmakt förankrad 
i breda befolkningslager har också större skäl att soli-
darisera sig med folket i allmänhet än vad som är fallet 
med en relativt isolerad militär elit.

I sitt omfamnande av värnplikten som institution 
så går dock Vänsterpartiet i otakt med sina väljare, som 
i jämförelse med de övriga riksdagspartierna är mest 
negativa till ett återinförande av värnplikten. Detta är 
ett problem, om än ett förståeligt problem. Värnplikt är 
i allra högsta grad en fråga om tvång, ett naket tvång 
som i regel syftar till att lära människor att döda. Att 
socialister och feminister ogillar denna brutalitetens 
disciplinering av ungdomen är i allra högsta grad för-
ståeligt. Det är just därför viktigt för vänsterpartiet att 
förklara varför accepterandet av detta tvång är ett nöd-
vändigt ont i relation till andra tillgängliga alternativ. 
Man måste se tvångets dubbla roll. En verkligt allmän 
värnplikt tvingar ihop människor på ett sätt som ofta 
överskrider ursprung, kön, utbildning, religion, upp-
växtort, ursprung, levnadsstandard och andra faktorer 
som kan skapa avstånd mellan människor inom arbe-
tarklassen. Detta är inte nödvändigtvis något progres-
sivt men en medveten arbetarrörelse kan använda dessa 
påtvingade möten och gemensamma erfarenheter till 
att svetsa samman arbetarklassen. På samma sätt som 
man kan använda erfarenheter från lönearbetets arbets-
process för att organisera arbetare för sina egna syften. 

Våld är inget vi socialister och feminister kan välja bort. Det är en ständigt närvarande 
del av samhället runtomkring oss. Våldet måste därför demokratiseras, säger Johan 
Berggren, som för ett teoretiskt resonemang om värnplikten som institution.

FÖR ETT FOLK I 
VAPEN

 
Den liberala 
ideologins 
våldsförne-
kande leder 
också till att 
många 
socialister 
tror att de 
kan undfly 
det sam-
hällsbärande 
våld som 
ständigt 
omger oss.

Johan 
Berggren
yrke:  
Gymnasielärare i 
filosofi och etik
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Denna möjlighet, denna potential, är dock ingen ga-
ranti. Värnplikten kan också användas som ett verktyg 
för att uppfostra arbetarklassen till reaktionär milita-
rism. Även om värnplikten har en progressiv poten-
tial så måste denna potential fortfarande förverkligas 
genom medvetna progressiva strävanden. Det sker inte 
automatiskt.

Rätt sitter i spjutstångs ände. Politisk makt växer 
ur pipan på ett gevär. Den yttersta garanten för bor-
garklassens klassherravälde är förmågan att försvara 
sina klassprivilegier, sitt kapitalägande, med våld. I den 
liberala borgerliga staten låtsas man ofta inte om att 
den i grunden bygger på våld men man behöver inte 
gå långt utanför dess regler för att snabbt inse att så är 
fallet. Dessvärre leder den liberala ideologins våldsför-
nekande också till att många socialister tror att de kan 
undfly det samhällsbärande våld som ständigt omger 
oss. Detta är en naiv idealistisk återvändsgränd. Om vi 
vänsterpartister menar allvar med att vi vill ersätta ka-
pitalismen ekonomiska fåtalsvälde med arbetarnas de-
mokratiska förvaltning så måste vi också ha strategier 
för att utmana och besegra det våld som skyddar sagda 
fåtalsvälde. Mot den borgerliga våldsmakten måste vi 
kunna ställa en arbetarklassens våldsmakt till försvar 
av dess demokratiska landvinningar. Man får dock inte 
förfalla till en våldsförhärligande revolutionsromantik. 
Våld är något otäckt och gör otrevliga saker med både 
utövare och offer. Det är ett nödvändigt ont, som man 
inte ska ta lätt på eller släta över. Våldets brutalise-
ring och avhumanisering utgör hot mot det socialistiska 
samhälle vi vill skapa. 

Samhällsförändring följer inga snäva mallar och tid-

tabeller. Det existerande våldsmaktens uppbyggnad är 
dock alltid något centralt som bas för varje omfattande 
samhällsförändring. Om vi, som så många gånger förr, 
ska återgå till 1917 så utgjorde bolsjevikernas starka 
stöd bland soldater en central förutsättning för de-
ras framgångar under den ryska revolutionen. Deras 
oförsiktiga omfamnande av militarismens hierarkier 
var både en förutsättning för deras framgångar och 
en bidragande orsak till den senare uppenbara urart-
ningen av deras socialistiska projekt. I ett längre per-
spektiv hade också det ryska imperiets inrättande av 
en värnpliktsarmé 1874 berett väg för en radikalisering 
av den tidigare så isolerade och nedtryckta ryska bon-
debefolkningen. Värnplikten medförde utbildning samt 
lärde bönderna hur starka de egentligen kunde vara och 
vilken plats de hade i världen. Visst var värnplikten ett 
sätt för det ryska kejsardömet att skaffa sig fler solda-
ter. Det var dock inte dess enda funktion. 

Våld är inget vi socialister och feminister kan välja 
bort. Det är ständigt närvarande runtomkring oss. Vi 
måste därför vara tydliga och realistiska i de steg vi 
tar för ett medvetet demokratiserande av det nödvän-
diga våldet i samhället. Baserat på en djupare analys 
än våldsförhärligande radikalism eller verklighetsfräm-
mande pacifism. En väpnad arbetarklass och en avväp-
nad borgarklass är inte bara något som händer. Det är 
något som måste göras av faktiska människor. En verk-
ligt allmän värnplikt synes mig därför vara ett relativt 
vettigt verktyg för att ta steg på vägen att upphäva den 
rådande ordningen och inrätta en ny.

 
En verkligt 
allmän 
värnplikt 
synes mig 
därför vara 
ett relativt 
vettigt 
verktyg för 
att ta steg på 
vägen att 
upphäva den 
rådande 
ordningen 
och inrätta 
en ny.
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På bilden: Finska värnpliktiga svär militäreden i slutet av sin grundutbildning.
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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

 ERSBODAGRUPPEN
Ersbodagruppen är en stadsdelsgrupp som har liknande funktion som Ålid-
hemsgruppen. Ansvariga för gruppen är Ahmed Hersi. 

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, 
Ellen Söderberg och Maria Westberg.

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 Caroline Täljeblad 
och Ahmed Hersi. 

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/

