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FÖRTRYCK 
OCH VÅLD 
I HEDERNS 
NAMN

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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Ja vi lyckades!
Nu kommer ETC Umeå.

Första 
numret
ute nu!

ETC förlag driver just nu kampanj för att 
starta tre nya lokala veckotidningar. Politik, 
nyheter, debatt från ett rödgrönt perspektiv 
i fl era städer. Oberoende. Kritiskt. Utan del i 
kommunpolitiken …

Nu är det – tack vare ett enormt stöd från 
läsare och långivare – klart med ETC Umeå.

Vi vill bara skicka ett varmt tack till alla. 
Nu fortsätter vi jobbet med att utveckla 
ännu fl er tidningar. Missa inte att ge ETC 
Umeå till någon du vet behöver den 
(kan ju vara dig själv). 

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:

MEJL

ADRESS

TELEFON

NAMN

Sänd mig mer information om 
lån till de nya tidningarna.

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

annons från etc umeå

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

Förtryck och våld 
i hederns namn

– Religionen är så himla viktigt i Sverige 
helt plötsligt, fast det är ett sekulärt land. 

Det pratar man inte om i Mellanöstern.

sid.16

välkommen:
INTERVJU MED 

ELLEN KLING

sid.14

Lås in era barn, rädda era gamla och stryp 
era sjuka! Filippa Reinfeldt kommer  

tillbaka till politiken. 

@VJONASLUNDGREN

LÄRARLÖNERNA 
LÄGRE ÄN RIKSSNITTET

sid.19

SATSNINGAR 
PÅ VÄLFÄRDEN

sid.8

KARLSSON MÖTTE 
VÅRDPERSONALEN

sid.20

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

deadline 
Vi tar tacksamt emot texter och bilder. Vill du bidra 
med något till kommande nummer behöver vi material-
et senast 25 november. Bifoga gärna en bild (helst av 
hög kvalité) som passar till det du skickar in. Tänk på 
upphovsrätten! Ditt material skickar du till: 

 nejlikan@vansterpartiet.se

vi gjorde numret av nejlikan möjlig
Johan Berggren, Åsa Bäckström, Hans-Erik Carlborg 
(foto), Ulrika Edman, Anders Emanuelsson, Ali Esbati, 
Elisabet Forssell, Shahla Gullviva Shadman, Annika 

Herrström, Arijan Kan, Ellen Kling, Mattias Nilsson, 
Gudrun Nordborg, Daniel Nyström, Johan Stål (foto) 
Caroline Täljeblad

ansvarig utgivare Gudrun Nordborg
redaktör Daniel Nyström
redaktionsgrupp Johan Berggren, Elisabet Forssell, 
Shahla Gullviva Shadman, Fler välkomnas!
krönikörer Arijan Kan, Annika Herrström

grafisk formgivning Daniel Nyström
omslagsillustration AdobeStock

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:
KOMMUNEN SAKNAR 

HBTQ-KOMPETENS

sid.24

partiskolan:
VÄNSTERPARTIET 

OCH SOCIALISMEN

sid.26

nytt innehåll

mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=
mailto:daniel.nystrom%40vansterpartiet.se?subject=
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Spår av jämställdhets-
ambitioner i bud-

getförhandlingarna, men social-
demokraternas ovilja att förändra 
ett orättvist skattesystem försvårar 
för den framtida finansieringen av 
välfärden och förstärker den ut-
bredda ojämlikheten i samhället.

Tack för en givande 
och energirik träff 
Vänsterpartiet!

 Vi har fått 
förmånen att 
träffa Riks-

dagsledamot Maj Karlsson (v), sitter 
även i socialutskottet. Vi har fått fram-
föra våra åsikter angående genom-
förandet av heltidsmodellen i Umeå 
Kommun. Tack till Maj Karlsson, Ulrika 
Edman (v) och Gudrun Nordborg (v) 
för en mycket givande träff och att ni 
har tagit er tid att lyssna på våra 
åsikter.

— Facebookgruppen ”Protest 
mot Umeå kommuns så kallade 

heltidsmodell”

 REDAKTIONELLT. Till sist hände det: Nejlikan 
har fått en redaktion! Redaktionsgruppen har haft 
ett första möte på partilokalen. Vi diskuterade hur 
vi ser på Nejlikan och vad vi har för mål med tid-

ningen. Lite av dessa synpunkter kan du se 
på nästa sida där redaktionen presenterar 
sin syn och roll.

När jag i slutet av augusti efterlyste 
en redaktion, på grund av de problem 
som hade uppstått med att utlovat ma-

terial till tidningen inte inkommit, var jag tydlig med att jag ville ha en ka-
nal in i kommungruppen respektive styrelsen. Jag hade tidigare samarbetet 
med Elisabet och Johan och lyfte därför dem specifikt. Sedan har vi utökats 
genom att Shahla kontaktade mig, och nu är vi en liten redaktionsfamilj. 
Man kan väl säga som så att det hela löste sig väldigt bra!

Något spännande och nytt som kommit med i tidningen detta nummer 
är Partiskolan; ett inslag som är tänkt att på ett lättsamt sätt ge ingångar 
till för Vänsterpartiet grundläggande begrepp, tankesätt och idéhistoria. 
Detta inslag är dock inte tänkt att ersätta studiecirklar. Att läsa en tidning 
kan inte ersätta ideologiska studier. Att träffas och samtala och skapa ge-
mensamma analyser är en viktig del i lärandet.

Det här är förmodligen det näst sista numret av Nejlikan jag gör som ume-
bo. Som några av er säkert redan känner till är jag på gång att flytta. Kärle-
ken lockar mig till Jämtland. Att få tillstånd en redaktionsgrupp har därför 
varit väldigt viktigt för mig. Utan en redaktionsgrupp skulle det vara svårt 
för Nejlikan att fortsätta fungera då jag jag inte kan arbeta med tidningen 
på samma sätt. Jag har dock lovat Gudrun kvarstå som redaktör, men det 
övriga måste i större utsträckning falla på andra, förutsatt att ni inte vill 
läsa om vad som händer i gethagen och vad hästarna åt till lunch.  

Som ett litet projekt har jag att börja göra en röd fana åt Vänsterpartiet 
i Offerdal, som typ kommer vara jag. Närmsta V-förening finns nämligen 
7 mil bort, och varför inte vara lite lokalpatriotisk och genom humor knyta 
ann till det lokala kulturarvet? Valspråket är ”Flian dekk u perlænnan. De er 
vår fåår dehenne.” (ungefär: ”Avlägsna er/försvinn från potatislandet. Det här är 
våra fåror.”) och vapenskölden för socknen. På baksidan kommer det vara 
en duva med valspråket ”Friheita er måle vårtt – Solidaritetn er makta vår” 
(svenska: ”Friheten är vårt mål – Solidariteten är vår makt”). 

DANIEL NYSTRÖM
Redaktör

Sagt på facebook.

 Om att kvinnan 
med funktions-
nedsättning 
som avled på en 
toalett i Malmö 
sedan Försäk-
ringskassan hade 
dragit ner på 
hennes assistans.

”Det är dessvärre 
inte det första 
dödsfallet , på 
grund av FK:s 
indragningar - 
Och troligtvis inte 
det sista heller...” 
– Katarina 
Berggren

”Regeringen till-
satte tidigare i år en 
utredning för att se 
över LSS och assis-
tansersättningen. 
Det vore kanske en 
bra åtgärd att det 
infördes ett mora-
torium så att ingen 
blir av med redan 
beviljad assistans 
innan utredning-
en är klar.” – Lars 
Björk

 Om att Finland 
ska förbjuda 
nazistiska 
organisationer.

”Följ folkrätten! 
Förbjud nazist-
organiseringen. 
Finland visar 
verkligen ett 
föredöme här.” 
– Elias Lodin

”Heja Finland! Jag 
älskar mitt första 
hemland. ”  
– Eeva Tolvanen

”Helt rätt! Det är 
ingen demokratisk 
rättighet att hota, 
hata och mörda 
andra människor. 
Dags att Sverige tar 
efter!”  
– Mats Dahlin

983
Så många gillar 
oss på Facebook. 
Bli även du en av 
dem! Klicka här:

Tjuvarnas marknad.

299 stycken lägenheter som 
byggts på tidigare kommu-
nal mark och som var förde-

lade att vara hyresrätter har i verklig-
heten blivit insatslägenheter. De 
bostadsaktörer och företag som gjort 
på detta sätt har helt enkelt lurat 
kommunen och berövat Umeås alla 
bostadssökande utan tjocka plånböck-
er möjligheten till en egen lägenhet. 

Läs mer på vänsterpartisten   
 Mattias Sehlstedts VK-blogg

Gilla oss

VI HAR FÅTT EN 
REDAKTIONSGRUPP!

https://www.facebook.com/VansterpartietUmea/?fref=ts
http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2016/09/22/hyresratter-och-fifflande-bostadsaktorer-i-umea/
http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.facebook.com/VansterpartietUmea/?fref=ts#
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Nejlikan har fått en redaktion!

Elisabet Forssell
redaktionsmedlem 

elisabet.forssell 
@umea.se

Johan Berggren
redaktionsmedlem 

berra81 
@hotmail.com 

Shahla Gullviva
redaktionsmedlem

shahla.gullviva 
@hotmail.com

Jag är glad och stolt 
över vår fina medlems-
tidning Nejlikan. Den 
ser proffsig ut och lä-
ses av många, och jag 
hoppas att vi ska nå 
ut till ännu fler, även 
icke-medlemmar, ge-
nom att ha ett spän-
nande och varierat 
innehåll. Målet är att 
folk inte ska kunna låta 
bli att läsa den när de 
får den i handen.

Nejlikan bör vara en 
tidning av medlemmar 
och för medlemmar 
och sympatisörer. Vän-
stern i allmänhet är i 
brinnande behov av att 
skapa egna medier för 
att kunna bygga en rö-
relse. Nejlikan kan vara 
del i den strävan. Jag 
vill vara med att skapa 
en tidning som är rolig, 
informativ, utbildande 
och relevant.

Det ska kännas rolig 
och givande att läsa 
Nejlikan för alla med 
mottot: ensam är vi 
starka men tillsammans 
är vi oslagbara! Min roll 
blir att bidra till främ-
jandet av Nejlikas po-
tentiella plattform. Jag 
tror att vi uppnår det-
ta genom att drömma 
stort och testa grän-
serna med alla som vill 
vara med.

Daniel Nyström
redaktör

daniel.nystrom 
@vansterpartiet.se

Som redaktör och sät-
tare har jag det över-
gripande ansvaret för 
tidningen och dess ut-
formning. Förutom 
att skriva artiklar är 
en viktig del att hitta 
uppslag och teman som 
gör tidningen intres-
sant. Den laddas ner 
strax över 300 gånger 
och delas ut i 200 ex-
emplar. Det innebär en 
relativt stor spridning. 

Gudrun Nordborg
ansvarig utgivare

gnordborg 
@gmail.com

Som ansvarig utgiva-
re har jag privilegiet 
att som den första ut-
anför redaktionsgrup-
pen få läsa kommande 
nummer. Jag hoppas 
fortsatt på rapporter av 
vad vi gör såväl parla-
mentariskt som aktio-
ner och kampanjer. Jag 
hoppas än mer på in-
spiration till och debatt 
om vad vi borde göra 
tillsammans.

vill du också bli redaktionsmedlem? 
maila till nejlikan@vansterpartiet.se

Hjärngympa
Nedan finns lite hjärngymnastik. Du ska 
finna värdet för respektive symbol som till-
sammans, rad för rad, ska bli värdet som 

står efter lika med (=). Skicka ditt svar  nejlikan@
vansterpartiet.se och få chansen att vinna en bok.

Foto: Skärmdump från Twitter, grafik Freepik

...systemkollaps... 

Tomas Ramberg på Sveriges radio skriver på Twitter 
om moderaten Ulf Kristerssons indignation över 
de marginella skattehöjningar på några tiotals kro-
nor som tillkommit de som tjänar över 35 000 kro-
nor i månaden. Att de rika drar ifrån kan de flesta 
andra kanske tycka är det större problemet. 

Den rikaste tiondelen av svenskarna ökade 
sin andel av landets samlande förmögenhet mel-
lan 2007–2012 från 19,2 procent till 21,7 procent. 
För tre tiondelar av svenskarna har skulderna under 
samma period överstigit tillgångarna, vilket innebär 
att klyftan mellan rika och skuldsatta ökar.

 Ur ”Omkring tiggarn från 
Luossa” (Svarta ballader, 
1917) av Dan Andersson

”Till en vild och evig längtan 
föddes vi av mödrar bleka. 

Ur bekymrens födselvånda 
steg vårt första jämmerljud. 

Slängdes vi på berg och 
slätter för att tumla om och 
leka. 

Och vi lekte älg och lejon, 
fjäril, tiggare och gud.”

 Ur musikalen Zorba:

”Vi är främlingar därför att vi 
inte känner varandra.

Om jag följer med dig så lär vi 
känna varandra, och då är vi 
inte främlingar längre.”

 Martin Luther King:

”Det är, sorgligt nog, 
ett historiskt faktum att 
privilegierade grupper sällan 
avstår från sina privilegier 
frivilligt.”

http://nejlikan@vansterpartiet.se
http://nejlikan@vansterpartiet.se
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 LEDARE. Det är sensommar och kvällarna 
mörknar. Krig och terror i världen. Ett Sverige 
som stängt gränser, begränsar asylsökandes rät-
tigheter och skär ner ersättningarna för ensam-
kommande flyktingbarn. En socialdemokratisk 
minister som aktualiserar tiggeriförbud. I Umeå 
gläds moderaterna och vill införa lokalt förbud. 
Men fattigdomen för de romer som det handlar 
om är en konsekvens av allvarlig diskrimine-
ring. Tiggeri är förvisso inte en långsiktig lös-
ning, men det är inte förbud heller. Dessutom 
eldar förbudstankarna på rasistiska stämningar. 

Det är sensommar och skolstart. ETC publi-
cerade nyss data om de sju största skolkoncer-
nernas sammanlagda rörelsevinst, varav Inter-
nationella Engelska Skolan, och Thoréngruppen 
verkar i Umeå. 2015 uppgick vinsterna till 985 
miljoner, vilket skulle ha räckt till 1 840 hel-
tidsanställda lärare. Orsaken till denna pågående 
skolskandal är det svenska världsunika system 
som tillåter aktiebolag att driva grund- och 
gymnasieskolor.

Det är sensommar med djupa klassklyf-
tor. Enligt Oxfam äger världens rikaste procent 
mer än den övriga befolkningen sammantagen. 
Skatteparadisen låter dessa redan rika gömma 
undan motsvarande 90 000 miljarder kronor. 
Panamadokumenten visade på svenska place-
ringar i dessa paradis. Enligt OECD är Sverige 
det land där inkomstskillnaderna ökat mest. En-
ligt LO tjänar en topp i näringslivet 54 gånger 
mer än en industriarbetare. Och dessutom finns 
en grym skillnad mellan könen där kvinnor, 
ensamstående mödrar och deras barn får allra 

VÄNSTERPARTIET SKA 
SKINGRA MÖRKRET

76 
MILJONER

Så mycket mer än Socialdemokraterna satsar 
Vänsterpartiet på välfärdsnämnderna i Umeå 

kommun för verksamhetsåret 2017.

Om aborträtten
Det här är jätteintressant och lite märkligt. Sverigedemokrater-
na är inte pro-life, utan pro-birth. I annat fall hade man ju även 
velat hjälpa de flyktingbarn som kommer hit. Att ställa fostrets 

liv mot kvinnans finner jag djupt provocerande.

lena marions, överläkare, i ETC angående att SD-kvinnor vill förkorta 
gränsen för den fria aborten från dagens 18 veckor till 12 veckor med argu-

mentet att det måste finnas respekt för människolivets okränkbara värde.

Ordföranden har ordet.

minst.  
Lever vi nära gränsen till ekonomiskt slaveri. 

Omedvetna om vår egen status och än mer om 
våra herrars? 

Vad gör vi åt allt detta mörker kamrater? Vi 
får inte blunda. Vi får inte heller bli uppgivna 
eller förlita oss på att andra räddar oss. Vi måste 
elda under vår vrede och göra vad vi kan för att 
visa att en annan värld är möjlig. Att ett i äkta 
mening rikt liv skapas av frihet, jämlikhet och 
syskonskap. Kampen mot vinster i välfärden, 
för 6-timmarsdagen, för ett skattesystem som 
tar av de rika, mot sexism och kvinnoförakt, för 
demokrati och medbestämmande på arbetsplat-
serna och för utvecklad välfärd måste skärpas av 
oss. I solidaritet kan vi skapa hopp och fram-
tidstro. Så skingrar vi mörkret.

GUDRUN NORDBORG
Ordförande

PS. Har du förslag på aktioner? På hur vi 
gör en bra kampanj i november för bättre 

kollektivtrafik så hör av dig. DS.

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

 
Enligt LO tjänar en 
topp i näringslivet 54 
gånger mer än en 
industriarbetare.

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. juni 2016 – au-
gusti 2016: Tre styrelsemöten 
har avverkats med ett extra 
årsmöte och ett sommaruppe-
håll däremellan. I juni arbetade 
styrelsen febrilt med att förbe-
reda inför det extra årsmötet 
som hölls den 22 juni. En ar-
tikel från mötet kan ni läsa på 
sidan 18 i detta nummer. Efter 
det extra årsmötet välkomna-
de vi en ny medlem i styrelsen, 
Johan Berggren. Ellen Söder-
berg har lämnat styrelsen för 
att praktisera utomlands och 
Johan tar nu över ansvaret för 
studier och vi kan bland an-
nat se framemot en studiecir-
kel om boken ”Raskrigaren” av 
Mattias Gardell – håll ögonen 
öppna för mer information!

Efter det extra årsmötet tog 
styrelsen sommarledigt fram 
till Jonas Sjöstedts sommar-
tal i augusti. Vi deltog med ett 
bokbord där vi bjöd på kaffe, 
information och ballonger till 
barnen. Det något bistra vädret 
gjorde att besökarantalet inte 
blev lika stort som tidigare 
men ett par hundra medlem-
mar och sympatisörer kom för 
att se Ulrika Edman, Hanna 
Cederin och Jonas Sjöstedt 
tala och lyssna till de musi-
ker som underhöll oss under 
dagen. Extra kul var att flera 
riksdagsledamöter var på plats 
vilket gav tillfälle att lyfta frå-
gor, bland annat riksdagsleda-

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
Johan Berggren 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.

moten Maj Karlsson som också 
ett par dagar senare deltog i ett 
möte om socialpolitik som var 
mycket uppskattat.

Efter det extra årsmö-
tet har styrelsen tillsammans 
med representanter från di-
striktet tittat på ytterligare en 
intressant lokal, vilken sty-
relsen ställde sig positiv till 
men övriga parter tackade nej. 
Distriktet har inte behoven 
och Ung Vänster inte resurser 
vilket har lett till att styrelsen 
beslutat sig för att istället fo-
kusera på att fräscha upp par-
tilokalen vi har, att samman-
ställa en lista på lokaler som är 
möjliga att hyra och disponera 
och fortsätta det ordinarie spa-
rande som är möjligt att an-
vända till en framtida lokal.

Just nu ser vi framemot 
uppstarten av vår busskampanj 
för bättre och billigare kollek-
tivtrafik som kommer att gå av 
stapeln i oktober och de många 
intressanta möten och före-
läsningar som vi kommer att 
arrangera under hösten. Håll 
gärna utkik på vår nya, fina 
hemsida för mer information.
Vi kan till sist meddela att vi 
äntligen fått upp den fina ljus-
lådan/skylten utanför lokalen 
så att fler kan hitta till oss –
det är vi glada för!

 
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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 Den 20 juni lade Vänsterpartiet 
Umeå sin skuggbudget för Umeå 
kommun 2017. Den innehåller om-
fördelning av kommunens resurser 
från de hårda nämnderna till väl-
färdsnämnderna. Vänsterpartiet vill 
ge välfärdsnämnderna ett tillskott 
på 76 miljoner ut över socialdemo-
kraternas budgetförslag. Detta fi-
nansieras genom nedskärningar på 
de hårda nämnderna och kommun-
styrelsen med 61 miljoner, och ett 
10 miljoner kronor lägre överskott 
än s-budgeten.

– I vårt budgetförslag finansie-
rar vi välfärdsnämnderna fullt ut, 
till skillnad från socialdemokraterna 
vars budget i praktiken innebär en 
nedskärning på grund av att nämn-
derna inte får full kompensation för 
löneökningar och ett ökande antal 
brukare, äldre, skolelever och barn, 

säger Ulrika Edman
Välfärdsnämnderna är det som 

Vänsterpartiet kallar Äldrenämnden, 
För- och grundskolenämnden, Gym-
nasie- och vuxenutbildningsnämnden 
och Individ- och familjenämnden. 
Dessa får 76 miljoner kronor mer i 
Vänsterpartiets budget jämfört med 
socialdemorkaternas budget. 

Satsningen på välfärden beta-
las genom en nedskärning främst 
ionom den kommunala adminis-
trationen som Vänsterpartiet anser 
”tar för stor del av kakan”.

– Rent konkret innebär vårt 
budgetförslag därför att vi tar un-
gefär 61 miljoner från Kommunsty-
relsens budget (mest central kom-
munadministration) och Tekniska 
Nämndens budget (mest från gator 
och parker) och satsar på välfärden, 
säger Edman och fortsätter: 

– Vi vet att trygghet och jäm-
likhet för alla ger ett framgångsrikt 
samhälle. Därför vill vi att kom-
munen ska satsa på välfärd framför 
byråkrati och skrytprojekt.

Inga fler skrytprojekt
Under många år har kommunen in-
vesterat hundratals miljoner för att 
rusta upp och bygga om i centrum, 
medan skolor och socialtjänst har 
fått spara i omgångar, något Ulri-
ka Edman menar har varit en tydlig 
prioritering av centrum framför ut-
kanterna, resursstarka konsumen-
ter framför resurssvaga medborg-
are, mansdominerade yrkesgrupper 
framför kvinnodominerade välfärd-
syrken. 

– Den socialdemokratiska led-
ningen fortsätter på den inslagna 
vägen, och prioriterar ansiktslyft-

SATSNINGAR PÅ 
VÄLFÄRDEN 
Ökade anslag till välfärden och nedskärning i den kommunala administrationen är 
huvudraget i Vänsterpartiet Umeås skuggbudget för Umeå kommun 2017. Jämfört med 
socialdemokraternas budget ges välfärdsnämnderna ett tillskott på 76 miljoner medan 
de hårda nämnderna och kommunstyrelsen får skära ned med 61 miljoner.

 
I vårt bud-
getförslag 
finansierar vi 
välfärds-
nämnderna 
fullt ut, till 
skillnad från 
socialdemo-
kraterna.
ulrika edman, 
om att socialdemo-
kraternas budget i 
praktiken innebär 
en indirekt ned-
skärning i äldreom-
sorg och skola.

Vänsterpartiets gruppledning. Från vänster: Ulrika Edman, Mattias Sehlstedt och Åsa Bäckström
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ningar i centrumfyrkanten i när-
mast vettlös takt.

Istället för att fortsätta på den 
inslagna vägen att bygga om sta-
den vill Vänsterpartiet låta Ren-
markstorget och Rådhustorget vara 
som de är, och projektet att bygga 
om Vasaplan skjuta på framtiden 
tills det finns en ordentlig och bred 
analys om hur Vasaplan bör se ut 
för att klara ett hundraårsperspek-
tiv och hänvisar till Järnvägstorget 
som ett skräckexempel. 

– Vi vill inte se några nya fadä-
ser i stil med Järnvägstorget. Vi vill 
att staden utvecklas på ett genom-
tänkt och hållbart sätt. Vi vill inte 
växa till 200 000 invånare utan att 
kunna erbjuda bra skolgång, folk-
hälsa, socialtjänst och fritidsutbud 
för alla dessa invånare, säger Ed-
man.

Stärker välfärden
Vänsterpartiet har valt att lägga 
pengar på förstärkingar av välfär-
den. Exempelvis viks 20 miljoner 
åt förskolan för ett steg närmare 
15 barn per grupp i snitt. 15 mil-

joner avsätts för personalen i äld-
reomsorgen för att utöka försöket 
med sex timmars arbetsdag och för 
att minska antalet delade turer.

– Den stora skillnaden i Vän-
sterpartiets budgetförslag jämfört 
med förslaget från Socialdemo-
kraterna och Miljöpartiet är att vi 
inte tvingar välfärdsnämnderna 
till nedskärningar som innebär att 
personalen måste springa fortare 
och får mindre tid med barnen och 
våra äldre, säger Ulrika Edman och 
fortsätter:

– I vårt budgetförslag ger vi 
välfärdsnämnderna tillräckligt med 
resurser för löneökningar och behov 
kopplat till befolkningsökning. 

Edman ställer sig frågande till 
varför Socialdemokraterna väljer 
minoritetssamarbete framför en 
stabil majoritet. 

– Tillsammans med Vänster-
partiet skulle Socialdemokraterna 
vara mer röda och Miljöpartiet mer 
gröna, avslutar Ulrika Edman.

DANIEL NYSTRÖM
ELISABET FORSSELL

Vänsterpartiet vill se en 
HBTQ-certifiering av 
stadsbiblioteket

Umeå stadsbibliotek är en föregångare på HBTQ-
området. I dag jobbar de med det som kallas Regn-
bågsbiblioteket, en regnbågshylla med litteraturtips 
så som ”Gå bara”, ”Männen med rosa triangel”, 
”Smit före i kön”, och ”Världens viktigaste kyss”. An-
ställda på stadsbiblioteket har uttryckt önskan om 
att HBTQ-certifieras, något Vänsterpartiet tagit fasta 
på i sin  motion till Umeå kommunfullmäktige. 

– Det känns jätteroligt att Vänsterpartiet mo-
tionerat om den här frågan och jag hoppas att alla 
partier förstår hur viktig frågan är, säger Christer 
Edeholt, bibliotikarie på stadsbiblioteket.

– En certifiering av stadsbiblioteket skulle inne-
bära att vi fick ta ett strukturerat hållbart helhets-
grepp med HBTQ-perspektivet. Både som arbets-
plats och som  bibliotek tjänar vi på att arbeta mer 
med inkludering och på att lyfta mångfalden. Det är 
av stor vikt att biblioteket är ett tryggt, välkomnande 
rum för alla, avslutar Christer Edeholt.

ELISABET FORSSELL

Krafttag mot skattefuskare

Vänsterpartiet har tagit fram ett  11-punktsprogram 
med åtgärder som ska omöjliggöra storföretags 
skatteplanering och privat skatteflykt. 

– Staten går enligt Skatteverket miste om sju 
miljarder kronor årligen genom att rika människor 
gömmer pengar i skatteparadis. Till detta kommer 
företags aggressiva skatteplanering med ett beräk-
nat skattebortfall på närmare 40 miljarder kronor år-
ligen. Sveriges samlade statsbudget har utgifter på 
cirka 900 miljarder årligen. Hur kan vi inte vilja införa 
kraftfulla åtgärder för att komma åt detta problem? 
skriver Moisés Ubeira, Daniel Sestrajcic och Sammy 
Landén (v) i Dagens ETC.

En av åtgärderna handlar om att komma åt råd-
givarna som underlättar skattefusket. Banker, skat-
tekonsulter, rådgivare och revisionsbyråer bör enligt 
Vänsterpartiet tvingas att anmäla nya skatteupplägg. 

ELISABET FORSSELL

Foto: C
olourbox

20 MILJONER KRONOR satsas på förskolan, för att komma 
närmare målet om 15 barn per grupp i snitt. 

15 MILJONER KRONOR satsas på personalen i 
äldreomsorgen för att utöka försöket med sex timmars 
arbetsdag och att minska antalet delade turer. 

7,6 MILJONER KRONOR satsas på att kollektivtrafiken ska 
vara gratis för alla barn ändå upp till 13 år.  

5 MILJONER KRONOR satsas på barnavårdskedjan inom 
Socialtjänsten.

5 MILJONER KRONOR satsas på Centrum mot våld.

3 MILJONER KRONOR satsas för att återuppbygga och 
stärka kompetensutvecklingen inom skolan.

1 MILJON KRONOR satsas på Kvinnojouren. 

700 000 KRONOR satsas på kommunal budget- och 
skuldrådgivning för barnfamiljer.

100 000 KRONOR satsas på ett Sportotek där man kan 
låna sportutrustning gratis. 

Några av satsningarna i V-budgeten

http://www.umea.se/download/18.9c02b0815706ce69d11b9ed/1475136466690/Motion+HBTQcertifiera_stadsbiblioteket.pdf
http://www.vansterpartiet.se/assets/Skatteflykt-11-punktsprogram.pdf
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VÄNSTERFORUM
I mitten av augusti rivstartade hösten med att Västerbottens vänsterfamilj bjöd in till 
fördjupande studier för alla medlemmar i Vänsterpartiet, Ung Vänster och Vänsterns 
Studentförbund.

 VÄNSTERFORUM. Den 20 augusti, da-
gen innan Jonas Sjöstedts sommartal tog 
plats i Umeå passade den lokala vänster-
familjen på att anordna ett vänsterforum 
i Folkets hus lokaler i Umeå. Det var Vän-
sterpartiet Västerbotten och Ung Vänster 
Västerbotten som arrangerade forumet 
med hjälp av Umeå partiförening och Vän-
sterns Studentförbund (VSF). 

Inför forumet hade inbjudningar hade 
skickats ut till alla medlemmar i de olika 

organisationerna och till granndistrikten. 
Medlemmar från hela Västerbotten 

och mer långväga samlades för att lyssna 
på bland annat Lars Ohly (v) om vad som 
händer i Turiket, Frances Tuuloskorpi om 
folkrörelse på arbesplatsen, Gudrun Nord-
borg (v) om myten om jämställdhet och 
panelsamtal med bland annat ROKS:s sty-
relseledamot Maja Lundberg om det sexu-
aliserade våldet. 

Efter dagens slut bjöds det in till mid-

 FÖREDRAG. Dagens första föreläsare på 
Vänsterforum var skåningen Vilma Bolding 
från Ung Vänsters förbundsstyrelse som 
föredrog om statens funktioner.

– Jag upptäckte att det alltid var snub-
bar som föreläste om ämnet staten så jag 
började själv läsa litteratur om det, säger 
Bolding. 

En av boldings poänger var att staten 
inte bara kan beskrivas so bra eller dålig 
utan måste förstås utifrån vilken klass 
som dominerar den och utifrån att den 
kan ha olika funktioner i olika situatio-

ner, även om den ytterst alltid tjänar den 
härskande klassens intresse. 

Hon påpekade statens olika funktioner 
som både vårdande och repressiva. Bol-
dings egna upplevelser av polisens våld 
mot demonstranter på Limhamns torg 
i Malmö 2014 togs som exempel på sta-
tens repression, som följde av följt av om-
plåstring på sjukhus; vårdande funktion.

Passet öppnade upp för diskussion 
för både partiets och ungdomsförbundets 
medlemmar att fundera över statens vara 
eller icke vara.

Har du funderat på statens funktioner 
tidigare?

– Ja det har jag, säger Klara Wallbrandt 
från Ung Vänster som deltog på kursda-
gen. 

– Staten är något som en är väldigt 
stor del av de flestas vardag runt omkring 
oss och att få lite mer tydlighet i vad sta-
ten egentligen bidrar till och kräver av oss 
var otroligt givande!, avslutar Wallbrandt.

ELLEN KLING
JOHAN BERGGREN

dag och underhållning på O'learys av Lars 
Ohly med stand up, Dror Feiler på saxofon 
och det göteborska swingkollektivet Cats 
and Dinosaurs som avslutade kvällen.

– Jag tyckte att dagen var mycket in-
tressant och givande. Föredragen som 
hölls var roliga att lyssna på och dagen 
som helhet var väl uppstyrd och utförd, 
tycker Klara Wallbrandt.

ELLEN KLING

Staten vårdar och bestraffar

Foto: Johan B
erggren
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Folkrörelse på arbetsplatsen
 FÖREDRAG. Den fackliga aktivis-

ten Frances Tuuloskorpi – med har 
en lång erfarenhet av fackligt arbete 
och facklig kamp – markerade i sitt 
föredrag folkrörelselinjens nödvän-
dighet. Folkrörelselinjen är sam-
lingsnamnet på de metoder att an-
vända och utveckla kollektiv styrka 
på arbetsplatsen. Den syftar till att 
skapa en stark gemenskap.

Enligt Tuuloskorpi är kunskap 
och samtal viktigt för att nå en ef-
fektiv facklig kamp. Att arbets-
kamraterna på arbetsplatsen lär av 
varandra men att detta brister idag.

– På arbetsplatserna idag råder 
det brist på tradering. Det försämrar 
möjligheterna till ett framgångsrikt 
arbete i fackklubben. Att saker man 
gjort tillsammans och erfarenheter 
man fått inte går vidare till nya ar-
betskamrater är en stor förlust. 

”Tradering” är benämningen 
på överföring av praktisk erfaren-
hetsbaserad kunskap och anges som 
centralt för ett framgångsrikt fack-
ligt arbete. Även kunskap om lagar 

 FÖREDRAG. Lars Ohly har följt 
utvecklingen i Turkiet under många 
år och gav i sitt föredrag en histo-
risk överblick från det Osmanska 
riket till att Turkiet utropades som 
republik 1923. Republikens presi-
dent var Atatürk och målet en seku-
lär stat, och alla skulle vara turkar.

– Under Atatürks tid vid mak-
ten skulle nationen enas. Alla skulle 
vara turkar och kurderna blev 
”bergsturkar” från statens sida. 
Kurderna förnekades sitt språk och 
sin kultur, säger Ohly.

1984 började PKK, Kurdistans 
arbetarparti, driva en kurdisk väp-
nad självständighetskamp. 2004 
klassade EU:s ministerråd PKK som 
terrororganisation. 2013 utropade 
PKK stillestånd och började lång-
samt dra tillbaka sina styrkor.

Mot slutet av 1990-talet bild-
ades AKP, Rättvise- och utvecklings-
partiet, som snart fick Erdogan som 
ledare. Då var han vän med imamen 
Gülen och båda var för ett starkare 
muslimskt inflytande. Innan AKP 

Vad händer i Turkiet?
vann valet 2002 hade Erdogan varit 
fängslad för att ha läst en dikt om 
moskéerna som vapen. 

– Det har varit nära att AKP 
skulle förbjudas helt, säger Ohly.

Vänsterpartiet HDP, Folkens 
demokratiska parti, lyckades i valet 
2014 med sina 13 procent ta sig över 
spärren på 10 procent för att få ta 
plats i parlamentet. Erdogan utlyste 
nyval där HDP trots trakasserier på 
nytt lyckades ta sig över spärren. 

Enligt Ohly är den misslyckade 
militärkuppen nyligen, liksom ter-
rorstämplingen av PKK alibin för 
Erdogans laddade maktutövning. 
Även flyktingströmmarna beskrivs 
som brickor i Erdogans maktutöv-
ning och att han på grund av dessa 
inte utmanas internationellt. Ohly 
passar på att inflika en stolthet:

– Jag känner stolthet över att 
partikongressen i våras ställde sig 
bakom att PKK ska strykas från ter-
rorlistan. 

GUDRUN NORDBORG

och avtal är nödvändigt, men också 
att byta ut ”jag” mot ”vi” i ord och 
handling, enligt Tuuloskorpi. 

Hon förespråkade tre grund-
läggande strategier och förhålln-
ingsätt. (1) Lita på kamraterna. (2) 
De som står längst bak, eller längst 
ner i hierarkin, är viktigast. Är de 
med i kampen kan de driva alla. De 
som står längst fram får däremot 
inte alltid andra att följa efter. (3) 
Det är inte ett måste att älska var-
andra, att agera tillsammans måste 
vara utgångspunkten.

Med dessa tre grundläggande 
strategier med sig menar Tuu-
loskorpi att taktiken måste sedan 
få variera och anpassas till den ak-
tuella situationen via olika förslag, 
tips och inspirationer. 

– Förändringar börjar underi-
från. Så var det med rätten till se-
mester och flera andra rättigheter 
har kommit först efter strejker, på-
pekade Tuuloskorpi.

GUDRUN NORDBORG

Rösträtt vid 16 år i Umeå

Vänsterpartiet har  lagt en motion om att Umeå 
kommun bör bli försökskommun för sänkt rösträttsål-
der till 16 år. Förslaget med försökskommuner kom-
mer från Demokratiutredningen, som ett sätt att ut-
veckla demokratin. 

– Sänkt rösträttsålder skulle öka det demokra-
tiska inflytandet. Inte minst skulle det också öka 
intresset för svensk politik hos våra nyanlända unga, 
säger Abdi Hanad, fritidspolitiker för Vänsterpartiet.

Hanad sitter inte i kommunfullmäktige, men läg-
ger motionen genom Ulrika Edman (v). Motionen är 
ett led i Vänsterpartiets ansträningar att stärka den 
politiska demokratin i Umeå kommun.

– Motionen är ett led i att stärka såväl den poli-
tiska demokratin i Umeå som den interna demokra-
tin i Vänsterpartiet, då vi öppnar upp för medlemmar 
och sympatisörer att lägga motioner genom våra 
kommunfullmäktigeledamöter. I det här fallet kom-
mer förslaget från Abdi Hanad, säger Ulrika Edman, 
gruppledare (V).

Tidigare har kommunfullmäktige tagit bort möj-
ligheten för kommuninvånarna att lägga medborgar-
förslag, något Vänsterpartiet försöker kompensera.

ELISABET FORSSELL

V-stöd till UIK

Vänsterpartiet Umeå har skänkt pengar till UIK, som 
är i en svår ekonomisk situation. Vänsterpartiet upp-
manar även andra föreningar att göra detsamma.  

– Vi har beslutat att ge en summa pengar för 
att stötta våra elittjejer, inte för att vår förening kan 
rädda dem ur knipan, men som symbolisk summa 
för att visa hur mycket de betyder för Umeå och 
den feministiska kamp som vi för här, säger Gudrun 
Nordborg, ordförande i Vänsterpartiet Umeå.

– Det var våra elittjejer i UIK som gjorde att 
Umeå kommun gick i bräschen för att införa jäm-
ställda träningstider. UIK:s roll som förebild för barn 
och ungdomar och för unga tjejer i Sverige kan inte 
överskattas, säger Ulrika Edman, gruppledare (V).

ELISABET FORSSELL

Foto: C
olourbox

http://umea.vansterpartiet.se/files/2016/09/160916-Motion-s%C3%A4nkt-r%C3%B6str%C3%A4tts%C3%A5lder.pdf
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Sluta vara så PK
 KRÖNIKA. Lämna övertron på det politiskt korrekta 

språket! Naturligtvis ska människor inte gå omkring 
och förolämpa varandra. Men lika provocerande som 
total oängslighet och respektlöshet är också den nya 
kulturen av överdriven politiskt korrekthet. 

Filosofen Slavoj Zizek fick en gång frågan i the 
Guardian om hur vi bör bekämpa reaktionär rasism. 
”Med progressiv rasism”, svarade Zizek. Inte bokstav-
ligt menat förstås. Alla förstår att stötande skämt kan 
vara extremt kränkande. Vad det handlar om är istället 
att etablera en social miljö där lite framfusig humor 
inte skapar avstånd utan närhet. Som i många fikarum, 
med andra ord. Det handlar inte ens om skämten i sig, 
utan skapandet av en social miljö som gör det möjligt 
för människor att mötas på riktigt och finna likheter.

Jag tänker på det jag hört om forna Jugoslavien: 
det var inte ovanligt att kroater, serber eller bosnier 
som träffades drog fräckisar om varandra. Om varan-
dra alltså, inte mot varandra. Ibland tävlades det rent 
av om vilka som kunde berätta den grövsta vitsen om 
sig själva. Inte med dunkla motiv och på ett obscent 
vis, utan på ett sådant sätt att det blev en brobyggare 
kring olikheter ingen människa kan påverka: sitt ur-
sprung. Det sägs att det första som försvann under 
1980- och 1990-talets etniska spänningar, var just 
denna typ av avväpnande humor människor emellan.

Visst, politisk korrekthet är bättre än öppen rasism 
eller vad man nu vill exemplifiera med. Men det finns 
goda skäl att fråga sig om dagens ängsliga förhåll-
ningssätt fungerat eller bara blivit pådyvlad självdis-
ciplin som tar klassen längre ifrån varandra. Mycket 
tyder på att kampen mot orden i överbyggnaden har 
– om inte rent av skapat mer friktion på golvet – åt-
minstone skapat en miljö där friktionen växer. Att nå-
gon håller inne ett tjuvnyp om homosexuella gör inte 
homofobin mindre, bara mer behärskad och subtil.

Nu ska vi inte i klassammanhållningens dra vul-
gära skämt och såra varandra. Inte alls. Men ett sam-
hälle där människor helt avstår från att provocera eller 
driva med varandra av rädsla för att kränka någon blir 
ett samhälle som förr eller senare exploderar inom-
bords. Så kanske bör vi inte överdriva rädslan för den 
inte helt rumsrena humorn: den har avväpnat långt fler 
än den har beväpnat.

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.

TEMA TRYGGHET OCH 
JÄMLIKHET I VÄNSTERTAL

 REPORTAGE. Traditionen tro-
gen valde Jonas Sjöstedt att hål-
la sitt sommartal i Umeå även i år. 
De senaste åren har Jonas Sjöstedts 
sommartal i Döbelns park präglats 
av solstek och närapå festivalstäm-
ning, med köer till barnens hopp-
borg och läskförsäljningen. Dagen 
för årets sommartal, söndagen den 
21 augusti, bjöd på dåligt väder, 
regn och höstvindar, vilket kanske 
förklarar varför det var en betydligt 
mindre skara än tidigare år som 
samlats på och kring de mörkgröna 
bänkarna framför den stora scenen.

Jonas Sjöstedts sommartal be-
står inte bara av att Jonas Sjöstedt 
talar. Dagen inleddes med musik 
av Kalasorkestern och Magda An-
dersson med band, innan det bjöds 
på årligt sommartal av både Ulrika 

Edman, Vänsterpartiets grupple-
dare i Umeå, och Hanna Cederin, 
förbundsordförande för Ung Vän-
ster. Ulrika Edmans anförande hade 
tydlig Umeå-prägel.  

– Att Socialdemokraterna som 
styrande parti i 95 procent av fallen 
väljer att samarbeta med Mode-
raterna, innebär att man väljer 
att putsa upp stadsrummets fasad 
framför att satsa på välfärden, sa 
Ulrika Edman.

Hanna Cederin talade om reger-
ingspartiernas vägval på nationell 
nivå, som enligt henne gör att sam-
hället slits isär och att unga lämnas 
utan framtidstro.

– Men vet ni vad, miljöpartister 
och socialdemokrater. Om ni ändå 
ska göra ingenting kan ni väl göra 
det nån annanstans. Överlåt sam-

Jonas Sjöstedt vill att staten ska ge 
förmånliga lån till kommunerna för att bygga 
studentbostäder. En tryggare vardag för 
Sveriges unga och en jämlikare fördelning av 
resurserna var huvudteman för årets sommartal.

– Dags att fixa trygga jobb och bostäder!

Jonas Sjöstedt (v) talar inför åhörare i Döbelns Park.

mailto:nejlikan%40vansterpartiet.se?subject=
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TEMA TRYGGHET OCH 
JÄMLIKHET I VÄNSTERTAL

hällsbygget till oss som är intres-
serade av en gemensam verklighet. 
Om ni inte är beredda att ta ansvar 
så finns det rörelser som gjort det 
i årtionden. Ni slipper. Där ni har 
stannat av kan vi ta vid, sa Hanna 
Cederin.

Jonas Sjöstedt skildrade i sitt tal 
Sverige som ett land med växande 
ekonomi och sjunkande arbets-
löshet, men där många människor 
ändå inte får det bättre. Unga som 
inte får ett fast arbete kan varken 
kan få förstahandskontrakt på en 
hyreslägenhet eller lån för att köpa 
en bostadsrätt.

– Idag är bostadsmarknaden 
riggad för byggföretag som kan 
spekulera med marken. Stödet, i 
form av rot- och ränteavdrag, går 
till dem som redan har ett hem, 
sade han.

Bostadsbristen för unga är ett 
tacksamt tema i studentstaden 
Umeå, som ligger på Sveriges För-
enade Studentkårers röda lista över 
städer som inte kan erbjuda nya 
studenter ett boende under höstter-
minen. I sitt tal lanserade Sjöstedt 
Vänsterpartiets förslag att staten 
ska erbjuda förmånliga statliga lån 

till fastighetsägare för att öka byg-
gandet av studentbostäder.

Sjöstedt gick sedan över till att 
räkna upp vilka segrar Vänsterpar-
tiet har vunnit i förhandlingarna 
med regeringen. Han nämnde bland 
annat glasögonbidrag, sommarlovs-
stöd och 10 miljarder extra per år 
till kommuner och landsting.

– Vi har gjort en hel del. Tack 
vare Vänsterpartiet har vi fått av-
giftsfri tandvård för unga upp till 
23 år, avgiftsfria preventivmedel för 
unga upp till 20 år och en satsning 
mot psykisk ohälsa bland unga. Nu 
är det dags att ta itu med än större 
utmaningar. Det är dags att fixa 
trygga jobb och bostäder, sa han.

Dagen avslutades med swing-
musik av Cats & Dinosaurs, ett vän-
sterfeministiskt swingkollektiv från 
Göteborg. 

– Det är härlig stämning här, 
och jag är stolt och imponerad av 
våra företrädare. Men det var verk-
ligen synd med vädret, säger Gud-
run Nordborg, ordförande i Vän-
sterpartiet Umeå om dagen.

ELISABET FORSSELL

Foto: Elisabet Forssell

Att bygga en vision 
för samhället
 KRÖNIKA. Vi behöver fler bostäder. Vi blir fler och 

fler i städerna. I Umeå är det förtätning som gäller. 
På minsta lilla gräsplätt mellan husen trycks det nu in 
ännu ett hus. 

Jag har skrivit om det förr, det viktiga i att ha en vi-
sion för det samhälle vi planerar och bygger. En vision 
för livet, en vision för vår värld, för vårt land. En vision 
för hur vår stad ska se ut.

Vi måste ifrågasätta den samhällsutveckling som 
ger växande städer på landsbygdens bekostnad. Ett 
samhälle som vilar på ständigt ökad tillväxt och kon-
sumtion och som för oss längre och längre bort ifrån 
det som verkligen är nödvändigt för att kunna leva. Vi 
behöver bygga en stad som låter oss vara det vi är, 
en del av naturen.

Kanske kan vi tänka så här. Vid nybyggnation 
finns en parkeringsnorm, det vill säga en regel för hur 
stor yta som ska finnas för bilar. Nu är det dags för en 
”odlingsnorm”. Till varje hus ska det finnas möjlighet 
att odla, odlingslotter eller pallkragar. I parkerna ska 
en del av växtligheten vara ätbar, bärbuskar, fruktträd 
och kanske ett potatisland. Kommunen har redan 
anställda trädgårdsmästare som sköter om parkerna 
och det borde vara fullt möjligt att istället för att byta 
ut färdiga blomsterplantor flera gånger per sommar 
satsa på sådant som går att äta. 

Bostäder får inte byggas så att grönområdena 
minskar, skolgårdar får inte belamras med nya hus 
så att barnen inte kan springa och leka. Idag minskar 
barnens ytor för lek utomhus över hela Sverige.

Satsa på att bygga hyresbostäder i samhällen i 
Umeås närhet. Bygg ut lokaltrafiken, buss och tåg, 
så att det är möjligt att bo i utkanten av staden eller 
några mil bort. Det är en återvändsgränd att fortsätta 
samla alla människor i städer, odla maten långt borta 
och transportera den kors och tvärs över jorden. Det 
är bara möjligt att fixa det fossilfria samhället om vi 
satsar på lokalsamhället som grund. Platser där vi bor, 
arbetar och producerar det mesta vi behöver så nära 
oss som möjligt. Både i staden, dess utkanter och på 
landsbygden.

 

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

Hanna Cederin, Ung Vänster, förbereder sig.
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HEJ ELLEN! 
VÄLKOMMEN TILL 
VÄNSTERPARTIET UMEÅ

Hej och hjärtligt välkommen till Vänsterpartiet, Ellen Kling! Du 
blev nyligen medlem i Vänsterpartiet Umeå. Kan du berätta lite om 
dig själv och vad som fick dig intresserad av Vänsterpartiet?

– Jag är ursprungligen en Ung Vänstrare och har varit aktiv där 
i flera år. Nu är jag ordförande för Ung Vänster Västerbotten. Jag är 
dessutom utbildad instruktör i feministiskt självförsvar och hjälper 
till att utbilda kommande instruktörer i förbundet. För mig är det 
självklart att vara del av och stötta vänsterfamiljen, men när jag har 
varit yngre var Vänsterpartiet mer främmande för mig än nu. Kom-
munpolitik är något som har fått mig att brinna till extra mycket 
det senaste året och jag har fått en mycket klarare bild av vad Vän-
sterpartiet har för verksamhet, så det känns väldigt spännande och 
viktigt att vara med och få påverka framöver!

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

– Jag tycker att Vänsterpartiet gör ett väldigt bra arbete i kom-
munen och är i princip den enda rimliga rösten där, det hoppas och 
tror jag att vi kommer fortsätta vara. Eftersom att Ung Vänster Umeå 
driver en kampanj om gratis kollektivtrafik i kommunen så hoppas 
jag såklart att Vänsterpartiet kan vara med på det på ett hörn och jag 
är nyfiken på hur ett förslag angående det skulle kunna utformas.

Har du hunnit delta på några av våra möten ännu? I så fall vilket 
och vad tyckte du om det?

– Hittills har jag faktiskt inte deltagit på ett möte i Umeå. Se-
naste arrangemanget jag var på tillsammans med Vänsterpartiet var 
på Vänsterforumet som hölls i slutet av augusti, vilket var väldigt 
intressant och lärorikt!

ELISABET FORSSELL

Lisa Bergström,  
66 år, Ersboda

Hej Lisa Bergström! Du är nyvald ersättare i tek-
niska nämnden för Vänsterpartiet. Hur gick första 
mötet i nämnden? 

– Helt ok. Jag tyckte det kändes bra att vår 
gruppledare i kommunen är med.

Kan du berätta lite om dig själv? 
– Jag har bott i Umeå sedan början på 1970-ta-

let och har arbetat som lärare vid nuvarande Na-
turbruksgymnasiet Forslunda. Jag är gift och har 2 
vuxna döttrar i Stockholm. Bor på Ersboda.

Vilka frågor brinner du för? 
– Det kan vara en yrkeskada, men utemiljön är 

ett område som jag brinner för. Ett stort område 
som berör många grupper.

Har du några andra uppdrag? 
– Jag är nämndeman och sitter i Arboretum 

norrs styrelse.

På vilket sätt gör Vänsterpartiet skillnad?  
– Vänsterpartiet är inte fast i tillväxttänkandet 

utan bryr sig om alla människor.

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 

Ellen Kling, 21 år, är ny medlem i Vänsterpartiet. Till vardags studerar hon på andra året 
till föreskole- och tredjeklasslärare. Ellen bor på Öbacka strand.

Lisa Bergström är medlem i Vänsterpartiet sedan 2004. Hon är 
pensionär och engageras av frågor som berör utemiljön.

Foto: U
lrika Edm

an

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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VAD 
BEHÖVER 
VI LÄRA 
OSS?

Foto: C
olourbox

Raskrigaren

Vi läser Mattias Gardells bok ”Raskriga-

ren” om den fascistiske seriemördaren 

Peter Mangs och hans värld. Planerade 

träffar: 6/10, 13/10, 20/10 och 27/10 om 

vi som deltar inte kommer överens om 

annat. Kontaktperson: Johan Berggren, 

berra81@hotmail.com

Planerat antal träffar: 3-4

Plats: Partilokalen, 

Berghem, Nydalavägen 2C

Nästa träff: 20 oktober

https://www.facebook.com/events/195760810835477/
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83 
procent 

Så många av de tillfrågade tjejerna inte får 
ha killkompisar. 73 procent får inte inleda en 
kärleksrelation innan äktenskapet. 56 procent 

får inte delta i sportaktiviteter där pojkar deltar. 
43 procent inte får delta i simningundervisning.

basdata 

Födda Sverige Utomlands
Mor 9% 91% 
Far  19,4% 80,6%
Jag 40,4% 59,6%

Kvinna 54,1% Kristendom 47,7%
Man 45,9% Islam 44%
  Judendom 3,1%
  Buddhism 1,6%
  Annat 3,5%

Kontroll 
Totalt upplever 82 procent av tjejerna 
sig vara mycket kontrollerade. Motsva-
rande siffror för killar är 63,2 procent.

relationer
73,3 procent av tjejerna skall inte ha 
sex före äktenskap, motsvarande för 
killar är 31,1 procent. 49 procent (både 
killar och tjejer) anger att föräldrarna 
måste godkänna val av livspartner. 61,6 
procent anser att de är hårt begränsade 
i val av partner med annat bakgrund.

 Ladda ner rapporten.

http://www.varkenhoraellerkuvad.se/wp-content/uploads/2016/03/VHEKSRAPPORT1100.pdf


 nejlikan

17NEJLIKAN   NR. 4   OKTOBER 2016

FÖRTRYCK OCH 
VÅLD I HEDERNS 
NAMN

  Torsdag 15 september kom Am-
mineh Kakabaveh, riksdagsleda-
mot för Vänsterpartiet och ordfö-
rande för föreningen Varken hora 
eller kuvad (VHEK), till Umeå Fol-
kets hus på inbjudan av partiför-
eningen för att föreläsa om och 
diskutera VKEKs rapport: ”Elva-
hundra – En studie om kartlägg-
ning av förekomsten av diskri-
minering och förtryck i hederns 
namn”. Ett tiotal besökare slöt upp 
på medlemsmötet, som kom att bli 
mycket samtalsinriktat.

Under en längre tid har en 
upphetsad debatt pågått inom 
och utom Vänsterpartiet gällande 
frågan om hur man ska hantera 
våld, hot och begränsning av unga 
människors liv som utgår ifrån 
system av familjeheder, kopplade 
till olika invandrargruppers ur-
sprungskulturer. Ammineh Kaka-
baveh har varit i centrum av denna 
debatt och har kritiserats av flera 
ledande personer inom partiet, 
däribland partiets feministiska ta-
lesperson Rosanna Dinamarca, för 
den mörka bild hon målat av hur 
hedersförtryck och reaktionära re-
ligiösa rörelser stärks i många in-
vandrartäta segregerade förorter. I 
sitt föredrag underströk Kakabaveh 
att hon genom direkta möten med 
vänsterpartister inte bara vill föra 
ut fakta om den rådande situatio-
nen utan också bryta igenom den 
barriär av misstro och rykten som 
hon menar förgiftat diskussionen.

Rapporten, ”Elvahundra – En 
studie om kartläggning av förekom-
sten av diskriminering och förtryck i 
hederns namn”, baseras på 1100 en-
kätsvar från ungdomar i ett antal 
förortsskolor vars elever mestadels 
har sina rötter i Asien eller Afrika, 

samt intervjuer med ungdomar och 
vuxna från samma förorter. Skolor 
där VKEK har eller haft verksamhet.

I sin skildring av rapportens re-
sultat tar Kakabaveh utgångspunkt 
i den starka sociala kontroll som 
hon själv iakttagit. Hon beskriver 
hur familjemönster från hemlän-
derna alltmer blivit ett ramverk 
för hur livet fungerar i segregerade 
områden som inte riktigt är del av 
Sverige. Hon poängterar också de 
stora skillnaderna gentemot hur 
våld och social kontroll fungerar i 
det svenska majoritetssamhället.

– Hedersproblematik handlar 
naturligtvis delvis om mäns våld 
mot kvinnor men man kan inte en-
kelt likställa det med hur det ser ut 
bland svenskar. Kvinnorna är väl-
digt mycket del av ryktesspridning 
och andra delar av hederskulturens 
kontroll. Jag brukar säga att i Sve-
rige finns skitstövlar och det är en 
man mot en kvinna. I fallet med 
hedersproblematik så handlar det 
om en hel familj eller en hel släkt 
som utövar våldet och kontrollen.

I undersökningen finns ett 
tydligt mönster om hur framför 
allt unga kvinnors rörlighet och 
umgänge kontrolleras för att upp-
rätthålla familjens/släktens heder i 
relation till omgivningen i segre-
gerade områden. Enligt Kakabaveh 
så förstärks detta av en ständigt 
pågående ryktesspridning och en 
rädsla för ryktesspridning. Det 
centrala är inte vad som faktiskt 
har hänt utan vilka rykten som kan 
florera. Denna inställning öppnar 
upp för en kombination av rädsla 
och hyckleri. Den sociala kontrollen 
av unga kvinnor i de segregerade 
förorterna kan enligt Kakabaveh, 
paradoxalt nog vara starkare än i 

familjernas ursprungsländer.
– När de är i hemländerna så 

går de i urringat och bikini men 
här i Sverige så går de i burkini på 
simhallen. För att skydda sig mot 
”det svenska” och undvika ryktes-
spridning.

Orsakerna till de stärkta he-
dersförtrycket i förorterna menar 
Kakabaveh är många men utifrån 
undersökningen är stark religiös 
tro, särskilt hos mödrarna en stark 
faktor. Samtidigt tycker hon att 
man i dagens Sverige ibland talar 
för mycket om religion och religiös 
tillhörighet.

– Religionen är så himla viktigt 
i Sverige helt plötsligt, fast det är 
ett sekulärt land. Det pratar man 
inte om i Mellanöstern. Jag har i 
vart fall bott i Iran, Irak och Tur-
kiet. Där frågar man inte folk om 
sin religionstillhörighet eller iden-
titet. Här i Sverige har det nästan 
blivit tvunget att visa upp det.

Kakabaveh frustreras över vad 
hon ser som ovilja inom vänstern 
och det bredare svenska samhället 
att se problemen och orka ta tag 
i dem. Om hedersförtrycket och 
många andra problem i fattiga seg-
regerade förorter ska kunna brytas 
så måste de göras till del av det 
svenska samhället. Bara på så sätt 
kan isoleringen, misstron och den 
sociala kontrollen brytas.

– Vänsterpartiet har under de 
senaste hundra åren kämpat mot 
patriarkatet. Vi kan inte bara låta 
klockan vridas tillbaka. Varför är vi 
annars socialister och feminister?

Kakabaveh avtackades med en 
blomma av Gudrun Nordborg och 
diskussionen fortsatte ut på gatan.

JOHAN BERGGREN

Amineh
Kakabaveh

yrke:  
Riksdagsledamot 
och socialarbetare

kontakt:  
amineh.kakabaveh 
@riksdagen.se 

 
Hederspro-
blematik 
handlar 
naturligtvis 
delvis om 
mäns våld 
mot kvinnor 
men man 
kan inte 
enkelt 
likställa det 
med hur det 
ser ut bland 
svenskar.
elvahundra, vill 
du veta mer? 

 Ladda ner 
rapporten här.
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http://www.varkenhoraellerkuvad.se/wp-content/uploads/2016/03/VHEKSRAPPORT1100.pdf
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  Två dagar före midsommarafton 
höll Vänsterpartiet Umeå ett extra 
årsmöte. Partiföreningens styrelse 
hade kallat till möte för ett beslut 
angående ett erbjudande om att 
hyra lokalen intill den nuvarande.  

Omkring 20 medlemmar kom 
till det extra årsmötet 22 juni för 
att diskutera lokalfrågan som lyfts 
av styrelsen. 

– Partilokalen är trångt. Di-
striktet har sina möten, Ung Vän-
ster sina och inom Vänsterpartiet 
Umeå finns åtskilliga grupper som 
ska kunna mötas. Inte så sällan på-
går flera möten samtidigt. Ibland är 
det ok, andra gånger störande, sä-
ger Gudrun Nordborg, ordförande, 
när hon redogjorde för bakgrunden 
till styrelsens beslut att väcka lo-
kalfrågan. 

Nordborg lyfte också att kvar-
terslokalen inte alltid är ledig som 
alternativ, och fortsätter: 

– Vi behöver som partiförening 
rimliga ytor för fler mötesformer 
som café-träffar eller soppmidda-
gar, för diskussioner och i bästa fall 
mer aktivism. Gärna också en läs-
hörna för att kunna försjunka i nå-
gon bok eller tidskrift. Vi har också 
ambitionen att erbjuda barnpass-

ning under bra former.
Det framfördes invändningar 

mot styrelsens förslag om att hyra 
en ny lokal där flera deltagare an-
såg att pengarna skulle användas 
till verksamhet istället för ökad 
lokalkostnader. Bland dem som 
framförde invändingar fanns Mats 
Stålnacke och Mattias Sehlstedt.

– Pengarna borde användas till 
att satsa på verksamhet i stadsde-
larna, anförde Mats Stålnacke. 

Mattias Sehlstedt hänvisade till 
det parlamentariska läget på riks-
planet och argumenterade för att 
pengarna skulle sparas i beredskap 
inför ett eventuellt nyval.

Efter avslutad debatt gick års-
mötet till beslut, och med röstsiff-
rorna 9 mot 5 beslutade mötet att 
säga nej till denna lokal, men med 
tillägget att hålla liv i frågan och 
försöka hitta kreativa lösningar på 
partiföreningens lokalbehov. 

Det extra årsmötet gjorde också 
ett extraval, efter Elin Söderberg, 
som ska arbeta som volontär på 
Västbanken i Palestina. I hennes 
ställe valde mötet Johan Berggren 
som ny ersättare i styrelsen.

ANDERS EMANUELSSON

DET EXTRA ÅRSMÖTET 
AVVISADE NY LOKAL

Foto: Johan B
erggren

Hur känns det att ha blivit vald till 
ledamot av styrelsen? 

– Det känns bra men lite om-
skakande. Det var inte riktigt pla-
nerat. 

Vad har du för förväntningar?
– Vet inte vad jag förväntar mig 

riktigt, utöver många möten. Fram-
för allt ska det bli intressant att få 
lite mer inblick i vad styrelsen gör.

Hur ser du på din roll eller vad 
hoppas du kunna bidra med i sty-
relsearbetet?

– Jag vill som styrelsemedlem 
framför allt hjälpa andra att enga-
gera sig. Partiföreningen har fått 
många nya medlemmar under de 
senaste åren. Jag vill framför allt 
försöka inrikta mig på dem. 

– Det är tänkt att jag i styrelsen 
ska fokusera mig på våra interna 
studier så om någon är intresserad 
av en studiecirkel så är det bara att 
höra av sig.

DANIEL NYSTRÖM

Nyvald

Johan
Berggren, 
35 år.

yrke:  
Lärare

stadsdel:  
Liljansberget

kontakt:  
berra81 
@hotmail.com 

Engagemanget 
ska öka
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yrke ålder kön medellön

Samtliga Totalt Båda 32 195

Samtliga Totalt Kvinna 32 305

Samtliga Totalt Man 31 947

Samtliga 20-30 Båda 25 547

Samtliga 31-40 Båda 30 072

Samtliga 41-50 Båda 32 484

Samtliga 51-60 Båda 33 523

Samtliga 61-70 Båda 34 777

Samtliga 20-30 Kvinna 25 508

Samtliga 20-30 Man 25 608

Samtliga 31-40 Kvinna 30 322

Samtliga 31-40 Man 29 614

Samtliga 41-50 Kvinna 32 579

Samtliga 41-50 Man 32 259

Samtliga 51-60 Kvinna 33 519

Samtliga 51-60 Man 33 531

Samtliga 61-70 Kvinna 34 201

Samtliga 61-70 Man 36 098

Källa: Lärarnas Riksförbund, ”lönefil umeå”. 
Siffrorna avser 2016.

 Tidskriften Skolvärlden har 
undersökt hur det ser ut med 
lärarlönerna runt om i Sveriges 
kommuner. Högst är snittlönen 
i Nacka där många tjänar över 
40 ooo kronor i månaden och 
en del över 50 000. 

Löneläget i Umeå kommun 
är ett annat än i Nacka. Snitt-
lönen för lärare hamnar på 173 
plats av 290 kommuner, med-
ellönen för de 10 procent högst 
betalada placerar Umeå på 193 
plats, och för de 10 procent 
lägst betalda placerar kommu-
nen sig på 232 plats.

– Umeå måste bli bättre 
för att klara sig i konkurren-
sen. Umeå ligger lågt och Väs-
terbotten är sämst i Sverige på 
löner, säger Hans-Eric Carl-
borg ordförande på Lärarnas 
riksförbund i Umeå.

Som orsak till det låga lö-
neläget anges att kommunen 
aldrig behövt anstränga sig för 
att hitta lärare då Umeå är en 

universitetsstad. Carlborg an-
ser att läraryrket måste upp-
värderas för att nå samma si-
tuation som i Finland där det 
är ett förstahandsval. 

– Det finns tre faktorer 
som spelar in: Lön, arbetssi-
tuation och status. Lönen och 
statusen är för låg i Sverige, 
och läraren gör mycket annat 
än att vara lärare och under-
visa i sina kompetensområden.

I Umeå är lönespridningen 
ungefär 40 procent, men det 
betraktas inte som ett problem 
av facket då det möjliggör en 
löneutveckling även för lärare 
med längre tid i yrket. Värre 
är den individuella lönesätt-
ningen som skapar gnissel 
mellan kollegor.

– Rektorer ser sig som ob-
jektiva men det är en subjektiv 
bedömning, säger Carlborg och 
hänvisar till Finland.

– Ofta anförs att den indi-
viduella lönesättningen är ett 

Lärarlönerna i Umeå ligger 
under rikssnittet

VSF och 
USHF bildar 
kårmajoritet 

 Vänsterns Studentförbund 
(VSF) har under många år åt-
njutit studenternas förtroende 
att styra Umeå studentkår. Nå-
gon ändring på detta blev det 
inte efter vårens kårval. 

VSF Umeås kårparti Vän-
sterstudenterna fick 36,1 pro-
cent av studenternas röster 
och kvarstod som största parti. 
Valets stora vinnare var dock 
Moderata studenter (MS) som 
fick 32,6 procent av rösterna.

– En bidragande anledning 
till att MS växte så mycket var 
dels att de lyckades rekrytera 
väldigt mycket folk på kort tid 
och inom delar av kåren som 
vi inte riktigt når ut till, säger 
Karin Löfvenmark, ordförande 
VSF Umeå.

Störst framgångar hade 
moderaterna bland ekonomer 
och jurister. Även hos huma-
nisterna fick MS stort stöd.

– Ett problem vi har haft 
gällande HumSek är att det är 
många som saknar kårmed-
lemskap. Detta, i kombination 
med att en person inom mo-
deraterna kampanjade väldigt 
hårt bland sina bekanta vid 
HumSek, kan ha bidragit.

Vänsterstudenterna behål-
ler dock ett fortsatt starkt stöd 
hos doktorander, pedagoger, 
samhälls- och beteendevetare.

 
Sitter i kårmajoriteten
Efter kårvalet inledde VSF för-
handlingar med Socialdemo-
kraternas universitetsfören-
ing, USHF. I förhandlingarna 
fick VSF igenom de politiska 
frågorna de drivit men tvinga-
des backa om presideposternas 
fördelning. För att inte inleda 
ett samarbete med MS krävde 
USHF kårordförandeposten.

– Vi gjorde det bästa möj-
liga av situationen. Vi har 
större möjligheter att påverka 
det studentfackliga arbetet nu 
än i opposition, avslutar Karin 
Löfvenmark.

DANIEL NYSTRÖM

incitament för att arbeta bättre 
och stärka kvaliteten, men det 
är svårt att se den påstådda ef-
fekten. I Finland används inte 
individuell lönesättning, istäl-
let använder de tarifflöner (lö-
nestege), som vi också vi hade 
i Sverige tidigare. Den svenska 
skolan har börjat gå sämre se-
dan individuell lönesättningen 
infördes, avslutar Carlborg.

2012 visade en undersök-
ning bland 1 580 lärare att 
många vill återgå till ett tariff-
lönesystem.

DANIEL NYSTRÖM

Hans-Erik Carlborg, ordförande för 
Lärarnas Riksförbund i Umeå.

Foto: Colourbox

Lönestatistik för pedagoger och 
SYV i Umeå kommun

Lärare studerar upp till 5,5 år. 
Med dagens löner kommer 

livslönen inte upp till samma 
nivå som kompisen som började 

jobba direkt efter gymnasiet.
hans-erik carlborg
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KARLSSON MÖTTE 
PERSONALEN

 
En planerad 
ledighet kan 
plötsligt 
ersättas med 
ett arbets-
plats på 
några få 
timmar. ”Vi 
är livegna”, 
konstaterar 
alla tre.

 NEDTECKNAT. Efter Jonas Sjö-
stedts sommartal 21 augusti är ett 
par riksdagsledamöter kvar i Väs-
terbotten för att göra studiebesök 
och hålla öppna möten om ämnen 
inom deras egna politiska områ-
den och i samråd med partifören-
ingarna. Till Umeå kom Maj Karls-
son, riksdagsledamot från Göteborg. 
Maj är ersättare i socialutskottet 
och Vänsterpartiets talesperson i 
socialpolitiska frågor. Från Umeå 
partiförening har vi länge önskat 
att det blir just Maj Karlsson som 
kommer till oss, i vår ambition att 
lyfta det socialpolitiska fältet.

Maj träffar Louise Jacobsson, 
Anna-Lena Wilhelmsson och Pia 
Roth som alla arbetar inom kom-
munens funktionshinderomsorg. 
Det är de tre, som utan att känna 
varandra innan, gick ihop och star-
tade  Protest mot Umeå kommuns så 
kallade heltidsmodell. De berättar för 

Maj om hur deras arbetssituation 
ser ut idag och hur den kommit att 
kraftigt försämras genom arbetsgi-
varens beslut om att inför rätten till 
heltid, utan att föra in en enda extra 
krona i verksamheten. För att illus-
trera detta kan nämnas att när Vän-
sterpartiets dåvarande gruppledare 
Tamara Spiric frågade hur mycket 
det skulle kosta att införa rätt till 
heltid inom vård och omsorg i Umeå 
kommun, fick hon svaret från le-
dande tjänstepersoner att det skulle 
kosta cirka 114 miljoner. Men när 
Umeå kommun nu infört rätten till 
heltid var beslutet från Socialdemo-
kraterna att det skulle göras ”kost-
nadsneutralt”. Kort sagt; När Vän-
sterpartiet ville göra det så kostar 
det för mycket, men när Socialde-
mokraterna gör det så ska inte en 
krona tillföras.

De tre medarbetarna jobbar i 
4-veckorsscheman som de inte får 

23 augusti mötte Maj Karlsson (v) personalupproret inom funktionshinderområdet i 
Umeå kommun. Personalen känner sig livegna, och drivkraften blev ilskan.

– Men, säg upp mig då om ni törs!

veta i förväg. De kan därmed inte 
boka in att gå till frisören, mam-
mografi, gifta sig eller lova sina 
barn att man ska komma på skol-
föreställningen, eftersom de inte vet 
hur de jobbar ens om två veckor. Så 
ser det numera ut för alla medar-
betare inom vård- och omsorgs-
området. Som ett exempel berättar 
Louise att hon (idag onsdag) inte 
kan lova något på måndag nästa 
vecka eftersom de ännu inte fått 
det nya schemat för kommande pe-
riod. Sammantaget vill de förmedla 
till Maj att de upplever att Umeå 
kommun som arbetsgivare agerar 
som personalens förmyndare. När 
då arbetsgivaren utöver detta in-
troducerade rätt till heltid i form 
av ett hot, så var det droppen som 
fick bägaren att rinna över för de tre 
medarbetarna. 

Ett nytt anställningskontrakt 
presenterades för några personal-

Foto: Elisabet Forssell

Maj Karlsson (v), riksdagsledamot och ledamot av riksdagens socialutskott, träffar (från vänster) Louise Jacobsson, Anna-Lena Wilhelmsson och Pia Roth.

https://www.facebook.com/Protest-mot-Ume%C3%A5-kommuns-s%C3%A5-kallade-heltidsmodell-1706790176230610/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/Protest-mot-Ume%C3%A5-kommuns-s%C3%A5-kallade-heltidsmodell-1706790176230610/?ref=ts&fref=ts
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 INTERVJU. Under ett förmöte inför det socialpolitis-
ka föredraget 23 augusti träffade Ulrika Edman Vän-
sterpartiets Maj Karlsson för att ställa några frågor om 
Vänsterpartiets syn på socialpolitiken.

Vad kommer att vara ditt viktigaste bidrag till att ut-
veckla Vänsterpartiets socialpolitik att vara?

– Utifrån ett tydligt klass- och könsperspektiv hitta 
nya vägar att reformera fältet för socialpolitik inom 
Vänsterpartiet och att utforma en socialpolitik som 
återerövrar människovärdet. Vi måste gå tillbaka till 
frågan om vad vi har socialtjänsten till? Vi vill ha en 
socialtjänst som är rättighetsbaserad och inte bygger på 
ett myndighetsperspektiv. 

Vad tycker du om att kongressen nu beslutat om att 
Vänsterpartiet ska ta fram ett socialpolitiskt program? 

– Oerhört glad för vi behöver verkligen utveckla den 
delen av vår politik. Om någon verkligen kan få fart på 
frågan så är det Vänsterpartiet. 

Varför behöver socialpolitiken utvecklas och reforme-
ras? 

– Det sociala arbetet präglas alltmer av köp-och-
sälj. Vi har tappar grundidén om vårt gemensamma 
samhällsuppdrag, istället ses alla människor som ”sin 
egen lyckas smed”. Vemsomhelst kan hamna i utsatthet, 
inget är givet. Vårt parti är aldrig starkare än den politik 
vi har för dem som drabbas av klassamhället.

ULRIKA EDMAN

Maj Karlsson (v), riksdagsledamot och ledamot av riksdagens social-
utskott, Vänsterpartiets talesperson i socialpolitiska frågor.

Foto: U
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Vänsterpartiet 
vill reformera 
socialpolitiken

grupper i taget med hot om att man 
antingen skriver på eller säger upp 
sig. När de fick kontraktet i handen 
kände de alla tre att det var drop-
pen som bägaren att rinna över. 
Drivkraften blev ”men, säg upp mig 
då om ni törs!” Ilskan drev dem att 
ta kampen, inte bara för sin egen 
skull, utan också för sina tusentals 
kollegors. De menar att deras ar-
betssituation gör att det är många 
som inte ens kan gå på Kommunals 
medlemsmöten, för att det krockar 
med arbetet och att inte gå till job-
bet gör att man sätter sina kollegor 
i sticket då det är svårt att finna vi-
karier eller vikariestopp råder.

Arbetets organisering, med 
orimliga pass, minskad personaltät-
het, fler arbetsuppgifter, chefernas 
avsaknad av dialog med medarbe-
tarna, med mera gör att föränd-
ringar inte är förankrade hos perso-
nalen på samma sätt som tidigare. 

Alla har jobbat länge och kan vittna 
om att det var annorlunda förr, inte 
minst när det gäller medbestäm-
mande och dialog mellan chef och 
medarbetare. Tidigare fanns sche-
maansvariga på varje enhet medan 
det nu anställs schemaansvariga 
som inte har förankring på arbets-
platserna, utan arbetar fristående 
från arbetsplatserna till följd att en 
planerad ledighet plötsligt kan er-
sättas med ett arbetsplats på några 
få timmar. ”Vi är livegna”, konsta-
terar alla tre.

För Maj är beskrivningen inte 
en nyhet, utan hon hör den berättas 
om och om igen med olika varian-
ter ute i landet av den personal hon 
möter. Maj säger att ”jag  tar era ord 
på allvar och det är en anledning till att 
vi måste återupprätta socialpolitiken”. 
I Vänsterpartiet tar vi fajten.

ULRIKA EDMAN

 Den 4 september hölls en mani-
festation över hela Sverige med 
budskapet ”En annan vård är möj-
lig!”. Fler än 20 orter hade anslutit 
sig och i Umeå demonsterade ca 600 
personer. Flera vårdarbetare talade 
och krävde förändring för att perso-
nal inom vården ska få en bättre ar-
betsmiljö och för alla patienters rätt 
till en jämlik och tillgänglig vård.

– Det börjar röra på sig, säger 
Peter Möller (v) som deltog i mani-
festationen. Vanligt folk förstår att 
något behöver göras och samordnar 
sina protester runt om i hela landet. 
Det är ett kvalitativt steg framåt för 
arbetarrörelsen i Sverige och de för-
tjänar vårt fulla stöd.

Många talare krävde reaktion 
och aktion från politikerna och 
menade att det är dags att lyssna på 
personalen.

600 manifesterade i Umeå
– Vi instämmer i deras krav och 

vi vet att flera saker behöver gö-
ras för att förändring ska ske. Det 
innefattar bland annat ett natio-
nellt stopp för hyrpersonal, att vi 
tillskjuter mer resurser genom att 
beskatta de förmögna och att slopa 
LOV, säger LiseLotte Olsson (v), 
landstingsråd i Västerbotten.

– Alla politiker som kallar sig 
feminister borde lyssna på vad 
sjukvårdspersonalen, som är ett 
kvinnodominerat yrkesområde, har 
att säga och omsätta deras ord i po-
litisk handling. Feminismen saknar 
annars allt värde för denna grupp 
kvinnor som bär välfärden på sina 
axlar och går på knäna, säger Filip 
Hallbäck (fi), fullmäktigeledamot, 
som hade kommit för att lyssna.

CAROLINE TÄLJEBLAD

Foto: C
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 MANIFESTATION. På eftermid-
dagen 25 september samlades, ef-
ter viss försening på grund av dub-
belbokning, ett 60-tal personer på 
Renmarkstorget i Umeå för att ma-
nifestera mot nazismens våld. 

Manifestationen fokuserade på 
att uppmärksamma nazistiska Fin-
ska motståndsrörelsens dödsmiss-
handel av Jimi Karttunen, 28, i 
Helsingfors och den mordbrand, 
utförd av Svenska motståndsrörel-
sen, som nyligen drabbade social-
demokratiske kommunpolitikern 
och fackföreningsmannen Pierre 
Esbjörnsson. 

Manifestationen arrangerades 
som en solidaritetsaktion av lokala 
aktivister och uppmärksammades 
genom gruppen Umeå mot rasism.

Inledde gjorde Hanna Palm och 
gav ett finländskt perspektiv på 
det inträffade där hon pekade på 
tydliga kopplingar mellan Finska 
motståndsrörelsen och Sannfinlän-
darna, som hon menar samverkar 
för att ta kontroll över den finska 
offentligheten. Dödandet av Kart-

tunen är enligt henna bara en del i 
ett mycket större mönster. Samti-
digt uttryckte hon dock glädje över 
styrkan i den antirasistiska rörelsen 
i Umeå, vilket hon kontrasterade 
med antirasistisk inaktivitet och 
ointresse i sitt hemland. 

Bore Sköld, ordförande i Vän-
sterpartiets Västerbottensdistrikt, 
knöt sedan an till kontinuiteten i 
motståndet mot nazismen 

– Precis nu som då är deras 
fiender socialister, romer, judar, 
flator och bögar, och nu har även 
muslimerna lagts till. 

Sköld poänterade vikten av att 
göra sin röst hörd mot rasism och 
fascism och inte låta sig tystas.  

– Det största hotet nazisterna 
står inför är vårt organiserade mot-
stånd.

Följande talare, Patrik Bränn-
berg från Arbetarpartiet, påminde 
om att Umeå inte nödvändigtvis var 
någon säker oas och att Svenska 
motståndsrörelsens tidigare hotat 
medlemmar i Arbetarpartiet och 
andra i staden.

MOT NAZISMENS VÅLD
Avslutande talare, Irma Olofsson 

från SSU, konstaterade att ”I don't 
believe i still has to protest this shit”, 
påminde om att arbetarrörelsen all-
tid varit nazismens främsta fiende 
och manade till samling.

Efter manifestationen talade 
Nejlikan med några av deltagarna 
om det rådande läget och vägen 
framåt. 

– Jag deltar här för att visa so-
lidaritet med de som blir utsatta för 
nazisternas våld. För att motverka 
nazismen måste det ske en bred 
folklig organisering men man måste 
också ändra de materiell förutsätt-
ningarna. Det måste ges ett vänste-
ralternativ till de som inte ser något 
hopp för framtiden, säger Ellen.

– Tillsammans är vi starka. Vi 
måste visa stöd mot rasisterna.  Det 
farligaste är likgiltigheten och his-
torielösheten. Det viktigaste är att 
tala om det. Att inte ge dem ut-
rymme, säger kompisarna Ludvig, 
Albin och Johan.
 

JOHAN BERGGREN

Deltagare på manifestationen mot nazism på Renmarkstorget. Ellen

Ludvig, Albin och Johan

 
Precis nu 

som då är 
deras fiender 
socialister, 
romer, judar, 
flator och 
bögar, och nu 
har även 
muslimerna 
lagts till. 
bore sköld (v)
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Riksdagsledamöter 
undertecknar antirasistisk 
motion i Finland

Efter att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen 
(NMR) mördat 28-årige Jimi Karttunen för att denne 
protesterat mot nazism har riksdagsledamöter från 
samtliga partier i finska parlamentet reagerat starkt. 
Nu föreslår de i en motion att göra organiserad ra-
sism brottsligt.

Inrikesminister Paula Risikko från Samlingspartiet 
säger att våldsbenägna extrema rörelser och deras 
symboler måste förbjudas, och att det framöver ska 
råda nolltolerans mot hatretorik, våld och rasism.

Dagen efter den grova misshandeln mot Jimi 
Karttunen som ledde till dennes död utsattes den 
s-märkta fackföreningsmannen Pierre Esbjörnsson 
för mordbrand i Skurup av vad som misstänks vara 
en NMR-aktion.

DANIEL NYSTRÖM

Kärleken hotad. 100 000 namn 
mot könsneutrala äktenskap har 
överlämnats till finska riksdagen, 
som i sin tur tillsatte en 
kommitté för att utreda frågan.

Kommunala bolag på Pride

Kommunala bolag firade pride i år. För Umeå Energi 
var det första gången. Bolagets målsättning var att 
uppmuntra till deltagande och ett bidra till ett inklu-
derande klimat. Under slogan ”Tycker du att alla ska 
få vara som de vill?” deltog företaget i firandet. Även 
det Bostaden uppmärksammade firandet.
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 PRIDE. Den 1 oktober arrangera-
des den årliga Prideparaden som en 
del i firandet av Umeå Pride 2016. 
Klockan 13 avgick tåget från Dö-
belns park. Uppställningen saknade 
struktur och ingen tyckes styra ar-
rangemanget, men de tvåtusentalet 
deltagare fick ordning på stegen och 
dansade genom Umeås gator.

Tåget hade inga tydliga sektio-
ner, men partier, fackförbund och 
företag bildade lösa delar. Efter pa-
raden hölls tal i Döbelns park.

Buschaufför körde på tåget
När en tredjedel av tåget hade pa-
serat korsningen Östra Kyrkogatan/
Skolgatan slog trafikljuset in mot 
Vasaplan om till grönt. En busschaf-
för började då köra in i tåget som 
fortfarande passerade korsningen. 

Chauffören tutade och viftade 
med händerna. Aggressiviteten 
tilltog och genom det öppnade si-
dofönstret svor och skrek han mot 
mötesdeltagarna samtidigt som han 
fortsatte rulla in i tåget.

Tusentals marscherade för 
kärlek och jämlikhet

Randa Lamri som var där när 
allt hände sprang fram till bussen 
för att stoppa den från att fortsätta 
köra in i Pridedeltagarna.

– I korsningen såg jag en kille 
som försökte stoppa en buss som 
ville bryta tåget. Då sprang jag för 
att hjälpa. 

Lamri uppger att föraren fort-
satte försöka köra fast hon och den 
andra stod och blockerade vägen. 

– Vi stod med ryggen mot bus-
sen och vi visade med händerna att 
han måste stanna. Han var aggres-
siv och otrevlig och hotade oss med 
polisen om vi inte flyttade oss.

– Jag var rädd att han skulle 
köra på oss. Vi såg inte vad han 
gjorde men kände att bussen tryck 
på mot våra ryggar. Han låtsades 
köra på oss flera gånger. Jag fick 
känslan att han var negativ mot 
Pride, avslutar Randa Lamri.

Bussen fick stå tills hela tåget 
hade passerat korsningen.

DANIEL NYSTRÖM

Foto: D
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Från Döbelns park mot korsningen Östra Kyrkogatan/Västra Norrlandsgatan, förbi operan mot 
esplanaden, via Rådhustorget, tillbaka mot Döbelns park gick årets Prideparad.
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Vänsterpartiet i kommunen

Vänsterpartiet har nio ordinarie platser i 
Umeå fullmäktige och fem ersättare. På 
bilden finns Vänsterpartiets kommunfull-

mäktigegrupp. Från vänster: Bore Sköld, Elsa An-
dersson Hedqvist, Örjan Mikaelsson, Elisabeth 
Zachrisson, Jan-Olof Carlsson (oberoende), Gudrun 
Nordborg, Daniel Kallos, Elisabet Forssell, Lasse Ja-
cobsson, Ulrika Edman, Mattias Sehlstedt, Åsa Bäck-
ström, Arijan Kan, Lennart Arvidsson, Caroline Tälje-
blad. Om du se vilka fler förtroendevalda vi har:  

 klicka här.

575 000 
Så många besök görs till läkare varje år. 
Utöver dessa besök görs drygt 973 000 

besök till sjuksköterskor, undersköterskor och 
sjukgymnaster i Västerbotten.

 KOMMUNPOLITIK. RFSL (Riksförbundet för homosex-
uellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) 
har gjort en omfattande undersökning av kommuners 
arbete med HBTQ-frågor. Det handlar bland annat om 
skola, interna utbildningsinsatser och kommunernas 
generella verksamhet. 

Luleås totala betyg är 3,59 på den femgradiga ska-
lan, vilket ger plats åtta i Kommunsverige. Den bästa 
grenen är utbildningsinsatser där Luleå får högsta be-
tyg. Kommunens projektstöd till RFSL, som möjliggör 
Pride-festivalen, och HBT-certifierad förskolan Udden 
nämns särskilt i rapporten. Umeå kommun får precis 
godkänt med betyget 3,0. Verksamhetsområdet ”Sko-
lan” blir underkänt med 2,78 i betyg (3,0 är gränsen 
för Godkänd).

Det finns mycket att göra och det finns kommuner 
som satsar och tar sitt ansvar för alla invånarna i kom-
munen – även för HBTQ-invånarna.

Att ha genomfört en särskild satsning som syftar till 
att förbättra bemötande av och service till de invånare 
som är HBTQ-personer innebär alltså att något konkret 
och verksamhetsrelaterat ska ha gjorts i kommunen. 
Här är exempel vad som gjorts i några kommuner: 

• Göteborgs kommun har inrättat en remiss instans 
och ett samrådsorgan för kommunledninge gäl-
lande HBTQ-frågor. Kommunstyrelsen i Göteborg 
har beslutat att det ska tas fram en kartläggning av 
HBTQ-personers livsvillkor i Göteborg, och i kom-
munens medarbetarenkät har svarsalternativet ”an-
nat” införts vid frågan om kön.

• Linköpings kommun har bidragit till att mötesplat-
sen Liquid, för HBTQ-ungdomar mellan 12-19 år, 
har skapats.

• Luleå kommun har gett omfattande projektstöd till 
RFSL Luleå, som gör att de kan ha två projektan-
ställda. Stödet gör att RFSL Luleå kan erbjuda kom-
petenshöjande utbildningar till kommunala verk-
samheter och till arrangemanget Luleå Pride.

• Stockholms kommun har tillsammans med flera an-
dra aktörer varit med och skapat ett kooperativt ägt 
seniorboende Regnbågen för äldre HBTQ- personer.

• Ett antal kommuner har låtit RFSL HBT-certifiera  
delar av kommunens verksamhet. Exempel på typer 

Umeå har halkat efter i HBTQ-vänlighet, 
säger Åsa Bäckström, som vill se ökad kun-
skap även inom kommunens bredningsgrupp för 
HBTQ-frågor.

KOMMUNEN 
SAKNAR HBTQ-
KOMPETENS

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

 
Till att börja 
med: utbilda 
de som sitter 
i berednings-
gruppen i 
grundlägg-
ande HBTQ-
kunskap.

Åsa 
Bäckström
yrke:  
Deltidspolitiker

kontakt: 
070 – 202 95 12, 
asa.backstrom
@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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Nyval av ledamöter till 
nämnder och styrelser på 
kommunpolitiskt medlemsmöte

av verksamhet i kommuner som genomgått sådan 
HBT-certifiering är fritidsgård, ungdomsmottag-
ning, familjerådgivning, förskola, bibliotek och äld-
reboende. Även hela en kommuns, och delar av en 
kommuns, socialförvaltning har HBT-certifierats.

HBT-certifiering en utgör en kompetenshöjande pro-
cess där verksamheten börjar arbeta strategiskt i syfte 
att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett res-
pektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare uti-
från ett HBT-perspektiv.

I januari 2015 lämnade Vänsterpartiet Umeå in en 
motion om HBTQ-certifiering av tre av Umeå kom-
muns verksamheter och ett förslag till HBTQ-policy för 
Umeå kommun. Vid kommunfullmäktige den sista fe-
bruari, 2016 avslogs motionen. De som yrkade bifall på 
Vänsterpartiets motion var Åsa Bäckström (v), Emma 
Strömberg (l), Ellika Nordström (-), Lykke Brodin (fi).

Umeå kommun vill mer, så vi i Vänsterpartiet ser 
med spänning framemot det arbete som nu tagits i Indi-
vid- och familjenämnden och Äldrenämnden – en politisk 
beredningsgrupp för jämställdhet och HBTQ-frågor. Ar-
betet ska märkas i kontakten med medborgarna, skriver 
Umeå kommun på sin hemsida. Det ska även bli tydli-
gare för verksamheterna hur de ska arbeta med dessa 
frågor vilket ska leda till en mer jämlik socialtjänst.

Som ledamot i Äldrenämnden och ledamot i 
HBTQ-beredningsgruppen så kan jag lugnt notera att 
det behövs utbildning i HBTQ-frågor. Till att börja med: 
utbilda de som sitter i beredningsgruppen i grundläg-
gande HBTQ-kunskap. Notering i sammanhanget är att 
Alliansen reserverade sig mot att beredningsgruppen 
skulle bildas.

Politisk vilja och grundläggande HBTQ-kunskap är 
steg för att överhuvudtaget närma sig en förändring av 
heteronormen. Den politiska viljan att våga utmana och 
bryta heteronormen, att bygga ett samhälle där jämlika 
villkor gäller för alla och all kärlek är underbar. Den 
politiska viljan vill jag se i Umeå kommun! 

Vänsterpartiet vill mer!  

ÅSA BÄCKSTRÖM
Gruppledningen

På vårens sista kommunpolitiska medlemsmöte i juni hade vi en hel 
del fyllnadsval att förrätta. Ulrika Edman valdes till ny ordinarie i 
Tekniska Nämnden efter att Randa Lamri valt att sluta, och som ny 
ersättare i nämnden efter Edman valdes Lisa Bergström från Ersbo-
da in. Vi valde också nya ersättare i Kommunstyrelsen, Gymnasie-
nämnden och Personalutskottet, efter att Arijan Kan valt att trappa 
ner sitt lokalpolitiska engagemang. Ny ersättare i Personalutskottet 
blev Lennart Arvidsson, ny ersättare i Gymnasienämnden Joakim 
Mäki, och ny ersättare i Kommunstyrelsen blev Bore Sköld.

En viktig fråga som varit i fokus både på juni- och augusti-
mötet är kommunens nya förslag till upphandlingspolicy. Försla-
get diskuterades grundligt på det kommunpolitiska medlemsmötet 
i augusti, där mötet kom fram till en lång lista med förbättringar 
på kommunens förslag. Bland annat vill vi se bättre och tydligare 
skrivningar om tillgänglighet, jämställdhet, kollektivavtal, skattepa-
radis, meddelarfrihet, uppföljning och ansvar för uppföljning. Vi vill 
att upphandlingsavdelningen får kontinuerlig kompetensutveckling 
kring hur man kan jobba konkret för att uppnå ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet. Vi vill också att medarbetarperspektivet 
lyfts in, det vill säga att det inte ska vara krångligt för den enskilda 
medarbetaren att enkelt kunna köpa de bästa grejerna för just sin 
verksamhet.

Andra frågor som vi diskuterat, om än bara kort, har varit Vän-
sterpartiets skuggbudget för 2017, vikten av Öppen förskola, Vasa-
plans nya gestaltning och Guitars. Alla medlemmar är välkomna att 
lyfta kommunpolitiska frågor som de vill diskutera på våra möten! 
Har du någon fråga? Hör av dig till  elisabet.forssell@umea.se.

ELISABET FORSSELL
Kommunpolitisk sekreterare

Bild från det kommunpolitiska medlemsmötet i juni.

Foto: D
aniel N

yström

I Umeå kommun finns ingen kommunal verksamhet som är HBT-certi-
fierad och fullmäktige avslog en motion om att ta fram en HBTQ-policy.

mailto:elisabet.forssell%40umea.se?subject=
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Vänsterpartiet och socialismen
Vänsterpartiet är ett socialistisk parti. So-
cialism är en benämning på både det sam-
hällstillstånd som partiet eftersträvar (det 
socialistiska samhället) och på ett av de två 
huvudsakliga ideologiska perspektiven i par-
tiets samhällsanalys. Vad är då socialism? I 
partiprogrammet står följande:

Detta citat sammanfattar rätt kärnfullt hur 
man inom arbetarrörelsen i allmänhet ser och 
sett på socialismen som projekt. Med möjligt 
undantag för frågan huruvida kapitalismen 
måste avskaffas för att skapa socialismen. 

Socialism som projekt och samhällsrörelse 
handlar om att ersätta kapitalismens rådande 
ojämlika konkurrensbaserad ordning med en 
samhällsordning baserad på jämlik, samar-
betsinriktad arbetsgemenskap. Det handlar 
om att skapa en ordning där människor kan 
arbeta tillsammans med varandra i ett jämlikt 
gemenskap, i enlighet med gemensamma be-
slut om hur samhället ska utformas. 

Det finns gott om olika rörelser i historien 
som man kan kalla för socialistiska eller åt-
minstone harvandes socialistiska drag, trots 
att de aldrig själva kallade sig för socialister. 
Rörelser som motsatt sig att människors 
tillvaro dirigeras av en överhet och som före-
språkat att människor ska arbete tillsammans 
för att genom gemensamma beslut utforma 
samhället. 

”När Adam grävde och Eva spann, vem var då 
en adelsman?”, frågade sig den radikale präs-
ten John Ball under det stora engelska bonde-
upproret 1381. Både före och efter honom har 
det funnits många som kommit med liknande 
radikal moralisk kritik av en ojämlik, omora-
lisk ordning.     

Den moderna socialismen har visserligen 
idémässiga rötter till äldre tiders religiösa 
folkliga radikalism men är framför allt en 
produkt av kapitalismen. Kapitalismens fram-
växt slet sönder det feodala samhällets arbets-

UTDRAG UR PARTIPROGRAMMET
”Socialismen är förverkligandet av ett ekono-
miskt och politiskt demokratiskt system. Det 
socialistiska målet är människans frigörelse.

Det kapitalistiska systemet är inte bara 
oförmöget att lösa mänsklighetens stora pro-
blem; det är självt orsaken till många av dem. 
Kapitalismens grund är fåtalets ägande av 
och makt över produktionsmedlen, vilka styrs 
i eget vinstintresse. Det ekonomiska fåtalsväl-
det måste ge plats åt de arbetandes demokra-
tiska förvaltning. Införandet av socialismen 
kräver kapitalismens avskaffande.

[...] I samma utsträckning som socia-
lismen förverkligar människans rätt att be-
stämma över sitt arbete, upphävs ägandet av 
produktionsmedlen över huvud taget, såväl 
det samhälleliga som det privata. Det ersätts 
av en gemensam förvaltning och utveckling 
av gemensamma resurser, av de arbetandes 
fria sammanslutning. Den vinst som skapas 
i de enskilda företagen möjliggörs genom 
sammanvävt mänskligt arbete i hela ekono-
min och skall därför bidra till hela samhällets 
behov.”

Socialism...
...är ett samhällssystem 
som karaktäriseras av 
politisk, social och 
ekonomisk demokrati. Det 
är ett samhällsystem som 
bygger på gemensamt 
ägande av företag, 
arbetsplatsdemokrati och 
samarbete mellan fria och 
jämlika människor. 
Begreppet myntades 
omkring 1830 av den 
utopiske socialistern Pierre 
Leroux.

Denna lilla hörna av Nejli-
kan syftar till att lära ut för 
Vänsterpartiet grundläggan-
de begrepp, tankesätt och 
idéhistoria till läsaren. 

Studier är en nödvändig 
del av vår rörelses verksam-
het. Vi måste förstå den värld 
vi lever i för att kunna kri-
tisera, lägga upp strategier 
och förändra. Det kan tyckas 
vara en kliché, men kunskap 

är makt. Samtidigt måste 
studierna vara relevanta för 
vårt praktiska arbete och 
våra övriga politiska och or-
ganisatoriska prioriteringar. 
Teori och praktik, och vi 
har ett stort och intressant 
kunskapsarv att förvalta och 
utveckla. 

Först ut är en liten exposé 
gällande begreppet och feno-
menet socialism. Patiskolan är 

inte tänkt för mer djupgående 
ideologiska och samhällsve-
tenskapliga analyser. Fokus 
ska ligga på relativt enkla 
förklarande texter, av grund-
läggande karaktär. Om du har 
något du vill att vi ska skriva 
och förklara så får du gärna 
kontakta oss. Om du själv vill 
förklara något för oss så är 
det också välkommet. Hör av 
dig med din idé. 

Johan Berggren
studieansvarig  

kontakt:  
berra81@hotmail.com 

TEXT JOHAN BERGGREN   ILLUSTRATION FREE VECTORS
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gemenskaper och ställde människor i sam-
hället mot varandra i konkurrens på ett sätt 
som inte skådats tidigare. I feodalsamhället 
underställde visserligen allt adeln men deras 
underlydande bönder konkurrerade framför 
allt med naturen och inte med varandra.

Både den moderna socialismen och li-
beralismen har sina idéhistoriska rötter i 
upplysningen och franska revolutionens tal 
om frihet, jämlikhet och broderskap. Efter 
den gamla feodala ordningens avskaffande 
uppkom nu två ideologiska huvudlinjer, med 
olika synsätt på hur det nya fria samhället  
skulle byggas. Liberalerna såg kapitalismen 
som en befriare, som möjliggjort individernas 
frihet att själv välja väg i livet. Socialisterna 
såg däremot denna frihet som framför allt de 
nya herrarna, kapitalisternas, frihet att ordna 
samhället. En frihet som ställde människor 
mot varandra i konkurrens och slet sönder 
alla andra band än de som baseras på pengar. 

Under den tidiga industrialiseringen så var 
det många som uppmärksammade den stora 
sociala nöd som omorganiserandet av produk-
tionen medförde. De gamla byagemenskaper-
nas relativa trygghet försvann när människor 
blev industriarbetare och ingen ny trygghet 
ställde i dess ställe. En lösning på dessa pro-
blem menade en del var att bygga alternativt 
organiserade jämlika drömsamhällen/utopiska 
kolonier där medborgarna tog hand om var-
andra. De kom att kallas för utopiska socialis-
ter, och även om deras utopiska visioner inte 
kom att omvandla samhället så utgör de en 
viktig inspirationskälla till senare socialister 

och för moderna välfärdsstaters socialpolitik.     
I slutet av 1800-talet så formerades dock 

den moderna socialismen inom arbetarrörel-
sen, den tradition som Vänsterpartiet utgår 
ifrån. Socialismen blev nu inte bara en mora-
lisk kritik av överheten eller ett sätt att lösa 
kapitalismens problem. Socialismen blev nu 
en fråga om att helt omvandla hela samhället, 
något som endast den organiserade arbetar-
klassen kunde klara av. Endast genom att 
arbetarklassen befriar sig från kapitalismens 
utsugning så kan mänskligheten befrias från 
kapitalismen. Denna fokus på arbetarklassen 
innebär inte att arbetar på något sätt är bättre 
människor än andra. Däremot så innebär det 
att fokus på arbetarnas klasskamp är nödvän-
dig för en framgångsrik socialistisk rörelse. 
Vi avslutar med ytterligare ett citat från parti-
programmet:

I nästa nummer av Nejlikan fortsätter en fri-
stående del på denna text. Om du har önske-
mål skriv till nejlikan@vansterpartiet.se 

UTDRAG UR PARTIPROGRAMMET
”Socialismen kan inte vara något annat än 
demokratins och frihetens förverkligande. 
Socialismen kan inte planeras och dikteras 
av partier och politiska ledare. Endast den 
socialism som bärs upp av folkflertalets aktiva 
stöd och som förmår anpassa sig till ständigt 
nya förhållanden har förutsättningar att 
överleva.”

Vetenskaplig 
socialism...
...är benämningen på den 
socialistiska tradition som 
utgår ifrån Karl Marx och 
Friedrich Engels politiska 
tänkande. Detta då den 
tar sin utgångspunkt i 
att vetenskapligt analysera 
och utvärdera det rådande 
samhällets förhållanden och 
möjligheter till socialistisk 
kamp, snarare än att 
utopiskt fokusera på att 
beskriva det socialistiska 
drömsamhälle man vill 
skapa i framtiden eller 
skapa små isolerade 
idealsamhällen. 

Det kapialistiska samhällets pyramid

Klassamhällen kan liknas vid pyramider. De 
är sociala system som bygger på att en be-
gränsad minoritet lyckas monopolisera 
kontrollen över merarbetet i produktionen. 
Genom denna kontroll så kan minoriteten di-
rigera samhällsutvecklingen utifrån sina egna 
intressen. I det kapitalistiska samhället så är 
det kapitalisterna som sitter i toppen och det 
är deras intressen som bestämmer vad som är 
viktigt i samhället. 

Kapitalistens drivande intresse är vinsten 
som tjänas in på de anställdas arbete och just 
därför ses vinsten som vårt samhälles märke 

på framsteg. Om inte kapitalisten ständigt 
genererar vinst så kommer den rätt snart 
att ersättas på toppen av en annan kapi-
talist. Kapitalisten måste också ordna 
pyramiden under sig. De allra flesta i 
pyramidens olika lager måste på något 
sätt acceptera ordningen. 

Pyramidens grundläggande pro-
blem löses inte genom att man bara 
byter ut dess topp. Om vi inte kan 
ersätta pyramiden med något an-
nat så kommer det alltid finnas 
människor på dess topp. 

Arbetarklassens frigörelse måste vara dess eget verk!

TEXT JOHAN BERGGREN   ILLUSTRATION FREE VECTORS
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Reform eller revolution?
Det finns nog få frågor som är så omdiskute-
rade inom svensk arbetarrörelse som frågan 
om hur samhällsförändringen från kapitalism 
till socialism ska komma till stånd. Genom 
reformer eller en revolution? Det har varit 
och är fortsatt frågan. Faktum är att konflikt 
kring denna frågeställning var en vattende-
lare (bland flera andra) inom arbetarrörelsen 
som medförde att Vänsterpartiet bildades som 
en utbrytning ur Socialdemokraterna 1917. Det 
går att argumentera för att frågan är felställd, 
och vi återkommer till det längre fram.

Revolutioner är grundläggande samhälls-
förändringar av ekonomiska, politiska och 
sociala system och har drivit världens och 
mänsklighetens utveckling framåt genom 
historien. Franska revolutionen (1789), som är 
borgerlighetens stora seger över feodalsam-
hällets herrar, lade grunden för demokratins 
framväxt i Europa och senare även uppbygg-
naden av de kapitalistiska välfärdsstaterna. 

Tack vare franska revolutionen sattes 
en sten i rullning som innebar omfattande 
samhällsförändringar i samhällen runtom i 
världen där makten successivt utsträcktes till 
allt fler. I Sverige stod liberaler och socialister 
sida vid sida i denna kamp mot den konserva-
tiva högern som var lierad med monarkin. 

Svenska folket vann 1917/1921 den poli-
tiska demokratin (rösträtt, representation) 
under hotet om en stundande revolution i 
skuggan av den ryska revolutionen. Från 
1930-talet fram till 1970-talet erövrades den 
sociala demokratin (rätten till bostad, utbild-
ning och hälsovård) genom ett framgångsrikt 
reformarbete. Dessa landvinningar gjordes 
dock utan att utmana kapitalisternas makt 
över samhället, även om fackföreningsrörel-
sen, genom förslaget om ”löntagarfonderna”, 
gjorde ett försök – som får beteckna slut-
punkten för den svenska reformismens fram-
gångssaga. Arbetarrörelsen hade fått en smäll 
på fingrarna, kapitulerade och reducerade sig 
själv till förvaltare av kapitalismen. Från och 
med 1980-talet började tidigare vinster rullas 
tillbaka. Reformismen förlorade och mark-
nadskrafternas nyckfullhet gjorde ett återtåg i 
det svenska samhället. Svensk arbetarrörelse 
blev åter medvetna om att vunna reformer 
sker på nåder av och inom ramarna för det 
kapitalistiska systemet.

Å ena sidan har vi en socialdemokrati som 
tappat fart men bedyrar reformismens gyllene 
förutsättningar, å andra sidan har vi ytter-
kantsvänstern som skriker ”Revolution nu!”. 
Dessa två ställer metoderna i motsättning till 
varandra. Så, reform eller revolution? Jörn 

Svensson uttrycker att frågeställningen är be-
fängd och meninglös, och ger sin syn: 

UTDRAG UR BOKEN ”DU SKA TA 
LEDNINGEN OCH MAKTEN” (1975)
”Det finns nämligen inga två sådana vägar. 
Reform och revolution träder inte i stället för 
varandra. Tvärtom. Reformerna stöder och 
hjälper fram revolutionen. Revolutionen är 
reformkampens oundvikliga slutpunkt. Den 
ena varken ersätter eller utesluter den andra. 
Båda är absolut nödvändiga..”

Citatet ovan kan sammanfattas i frasen ”Ing-
en revolution utan reformer – inga bestående re-
former utan revolution”. Svensk reformistisk 
historia tycks styrka detta påstående. Det kan 
vara värt att fundera över följande:

  Vad kan vi uppnå med reformer?
  Går det att genom reformer nå socialis-

men, alltså att kapitalismen växer in i/
omvandlas till socialism? 

Vart står då Vänsterpartiet i allt detta? I Vän-
sterpartiets partiprogram står att socialis-
mens förverkligande förutsätter ett ”ekono-
miskt och politiskt demokratiskt system”. Denna 
strävan söker att omdana samhällets ekono-
miska organisation i grunden: För att nå eko-
nomisk demokrati krävs att kapitalisternas 
makt över ekonomin bryts och ersätts av ett 
system byggt på demokrati. Förutom det ut-
går Vänsterpariet ifrån en tilltro till människ-
ans förmåga och rätt att i gemenskap bygga 
ett rättvist och jämlikt samhälle genom de-
mokratiska val. Därför blir parlamentarismen 
viktig för partiet för att förändra samhället. 
Utifrån detta kan man fråga sig hur reformis-
tiskt och hur revolutionärt är vårt parti?  

Revolution...
...är en grundläggande 
maktförändring i samhället, 
framdrivna av folkliga 
uppror mot orättvisor, 
förtryck och stagnerande 
samhällen. Kan vara fredlig, 
kan vara våldsam. Franska 
revolutionen tillhörde den 
senare modellen.

TEXT DANIEL NYSTRÖM   ILLUSTRATION WIKIMEDIA COMMONS

reformism...
...är ursprungligen 
ett arbetssätt inom 
socialismen där man ville 
avskaffa kapitalismen 
och införa det klasslösa 
socialistiska samhället 
genom stegvisa reformer, 
man ville nå målet genom 
allmän rösträtt och 
parlamentariska beslut.
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Wilkinssons och Picketts senaste bok En trös-
terik sanning: ett bättre samhälle för oss och vår 
planet handlar om hur viktigt jämlikheten är 
för att lösa klimatfrågan. Den utgör ingen ny 
forskning utan lite utdrag ur deras Jämlikhets-
anden, och de räcker egentligen för att boken 
ska rekommenderas.

Ska vi klara klimatet måste vi bort från 
konumismen som drivs av ökade klyftor och 
med den ökad statusstress. Ändå känns lös-
ningarna lite självklara, nästan lite för tra-
ditionella: ökade gemensam välfärd, statliga 
investeringar i forskning, klimatsmart infra-
struktur och fritid/socialt nätverk.

Bokens styrka ligger istället i förmågan 
att peka ut lite nya vägar. Utöver fackets roll 
poängterar de att politisk styrd omfördelning 
lätt omintetgörs vid val. Istället måste måste 
vi jobba mer med strukturella förändringar. 

Främja demokratiska företag vid nystart, 
försäljning och omstruktureringar eftersom 
dessa företag är effektivare och har mycket 
lägre löneskillnader (ökad produktivitet och 
avkastning tas ofta ut i minskad arbetstid).

Ekonomins demokratisering måste er-
kännas som politisk målsättning. Löntagarre-
presentation och ersättningskommittéer för 
minskad girighet. Demokratimärkning av 
varor och tjänster (typ Fair Trade), offensiva 
utbildningar för att bygga demokratisk före-
tagskompetens är andra spännande idéer.

För som alla med lite insikt i de stundande 
energi-, miljö- och klimatkriserna vet är det 
ganska stora omvälvningar i faggorna. Och 
om inte bra idéer och reformer genomförs 
kommer de sämre mörkare framtisscenarierna 
att slå in... ”En tröstrik sanning” ger lite tips på 
hur lösningarna rent praktiskt kan se ut. 

TEXT MATTIAS NILSSON   ILLUSTRATION MATTIAS NILSSON

Boktips: En trösterik sanning

En trösterik sanning

författare: Richard Wilkinson, 
Kate Pickett [översättning 
Anders Schærström]
isbn: 9789187207396
serie: Den lilla hammaren
förlag: Karneval förlag, 2015
omfattning: 78 sidor

Jag läste nyligen Fascism & Big Business av Da-
niel Guérin. Fascinerande på flera sätt. Bara 
att hålla i en bok som handlar om fascismen 
och som fysiskt är producerad 1939 har speci-
ella vibbar. Det är väldigt spännande att läsa 
samtida skildringar av och reflektioner över 
fascismen före krigsutbrottet. Andra Världs-
krigets fasor har i efterhand i det allmänna 
medvetandet liksom slukat upp mellankrigs-
tiden. Därför är sådana påminnelser nyttiga. 
En stor behållning med Fascism & Big Busi-
ness är beskrivningen av såväl den tyska som 
italienska fascismens ekonomiska politik – 
ständigt i samspel med högre klassintressen.

Man ska förstås vara försiktig med att se 
in alltför mycket av likheter mellan 1920- och 
1930-talen och vår samtid. Skillnaderna är 
enorma och viktiga: demokratins institutioner 
har idag en annan legitimitet, ledarkulter är 
inte utan vidare gångbara, politiken är inte 
militariserad på gatunivå, med mera. Men 
i termer av klassintressen som söker poli-
tiska uttryck, och i termer av kristendenser 
på makronivå för delar av det kapitalistiska 
systemet, är likheterna alltför stora för att 
ignorera. Att historien inte upprepar sig me-
kaniskt ska inte misstas för att historien inte 
ger lärdomar för samtiden.

Nåväl. Jag tänkte idag, när den ”liberale” 
ledaren, några dagar efter att Jimmie Åkesson 
kallat restriktioner på överföring av skatte-

medel till privatkapitalet för ”övergrepp”, åter 
vill placera SD i debattens mitt och öppnar för 
än större inkludering av partiet i parlamenta-
riska processer, på ett utdrag ur ovan nämnda 
bok. Det handlar om den mer liberala falangen 
av kapitalägarklassen, och den borgerlige ”rä-
ven” Giovanni Giolitti i Italien:

”As we have seen, light industry by no means 
wanted the triumph of fascism. But the politicians 
in its pay temporized with fascism, because it was a 
'national' movement. Giolitti imagined that, having 
tamed the proletariat and having prevented the oc-
cupation of the factories from turning into a revo-
lution, he would be able, in the same way, to tame 
fascism. Once it was 'parliamentarized,' fascism 
would serve as a useful counterweight to the forces 
of the proletariat.

In the spring of 1921, he dissolved the Chamber 
of Deputies and, preparing for the new elections, in-
corporated fascism into a 'national bloc' of govern-
mental parties. All through Italy, fascist candidates 
presented themselves with governmental support. 
In this way Giolitti caused the election of thirty fas-
cist deputies, Mussolini among them. 'I considered 
this a fine stroke,' Giolitti wrote in his Memoirs, 
'for fascism already represented a real force in our 
national life, and, according to my old principle that 
every political force in the nation should express 
itself in parliament, it was desirable that fascism 
should have parliamentary representation.'”

Resten är, som man säger, historia. 

TEXT ALI ESBATI   ILLUSTRATION DANIEL NYSTRÖM

Boktips: Fascism & Big Business

Fascism & 
Big Business

författare: Daniel Guérin
libris-id: 3374836
förlag: Pioneer, 1939
omfattning: 339 sidor
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 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

ÅSIKTER

 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

Rapporten visar att 
det är orealistiskt att 

enbart lita till att 
marknadskrafterna i den 
privata sektorn ska driva 
upp lönerna och ge fler 
heltidstjänster. 
tobias baudin, ordförande för Kom- 
munal, om  rapporten om att lönerna 
för privatanställda inom äldrevården är 
sämre än för offentliganställda, vilket 
hotar framtida rekrytering av personal.

citatet

Sagt på facebook.

 Om att Allian-
sen vill spara på 
sjuka och arbets-
lösa; sänkt tak 
och bortre gräns.

”Jag blir så ledsen!”  
– Katrin Friberg

”tycker dom 
kan spara på sitt 
SD-flörtande 
istãllet pajasar hela 
högen.....”  
– Freyr Gilvason 
Lundqvist 

”Kanske vi kan 
spara på dom och 
deras löner för om 
man kan komma 
med sådan förslag 
undrar man om 
dom vet vad dom 
snackar om . Man 
blir rädd”  
– Azer 
Huseinbegovic

”Har de inte redan 
sparkat på oss sjuka 
så det räcker och 
blir över?”  
– Malin 
Hammarström

”En röst på dessa 
’människor’ 
innebär att en 
majoritet av de som 
är med i a-kassan 
och som BETALAR 
varje månad för 
det, kommer att få 
ut under 50% av 
lönen, när de får 
sparken.”  
– Jan Wester

”Alliansens mål 
är väl att ta våra 
grmensamma 
tillgångar. Det 
hela bygger ju på 
att klara dig själv. 
Egoism. Bättre är 
solidaritet, frihet, 
jämlikhet.”  
– Göran 
Johansson

”Intet nytt, tyvärr.”  
– Mahsa Mousavi

 ÅSIKTER. De flesta av oss kommer ihåg hur det var att vara ”barn”. Den 
känslan blir ofta vår egen utgångspunkt när vi själva som vuxna kommer 
i kontakt med barn idag. Vem är den som kallas för barn? När tar ”barn-
domen” slut? Varför behöver barn skydd? Hur länge ska vi skydda barnet? 
Hur ska vi skydda barnet? Vi har ställt dessa frågor om och om igen under 
historien och vi har lärt oss att svaret ofta varierat beroende på vilket år-
hundradet vi har ställt dem till.

Till slut föds 1989 ett universellt svar: Barnkonventionen (BK). Till slut 
lyckas Förenta Nationerna (FN) ena (förutom Amerika som enda land som 
fortfarande vägrar) alla världens stater kring mysteriet Barn och här händer 
samma sak som händer precis vid alla andra områden i livet att kompro-
missa fram kring vissa principer! Det är därför FN har fortsatt att komma 
än idag med ytterligare olika ”tilläggsprotokoll” till BK; ”Tredje tilläggsproto-
kollet” (TP3) antogs av FN:s generalförsamling 2011 och trädde i kraft 2014 
men bara 11 länder (Albanien, Belgien, Bolivia, Costa Rica, Gabon, Monte-
negro, Portugal, Slovakien, Spanien, Thailand och Tyskland) som har ra-
tificerat den. Sverige har ännu inte gjort det!!! TP3:s mål är att skydda 
själva BK från kränkningar och motverkningar som förekommer dagligen 
dvs att det är ett sätt att förstärka BK:s identitet! Protokollet innebär inga 
nya rättigheter för barn utan utgör ett kompletterande verktyg för barn att 
hävda och utkräva sina rättigheter utifrån Barnkonventionen. Det tredje 
tilläggsprotokollet ger barn en individuell klagorätt som annars saknas i BK.

Det är välkänt att barnet inte alltid kommer till tals i frågor som be-
rör dem eller att deras situation ofta inte tas på allvar, deras rättigheter 
kränks, att det råder en bristande samverkan mellan myndigheter och vid 
myndighetsbeslut ofta beaktas de vuxnas intressen och/eller ekonomin, is-
tället för ”barnets bästa”. Barn får olika mycket stöd, inte utifrån individens 
situation, utan snarare beroende på juridisk status (uppehållstillstånd eller 
ej), i vilken kommun barnet bor i eller befinner sig i och i vilken socioeko-
nomisk gruppering barnet ingår. Barn kan inte alltid lämna in klagomål 
kring rättighetskränkningar själva, utan måste ofta ha sin vårdnadshavares 
godkännande i dagens Sverige! Men hur försöker vi lösa det? Direkt efter 
valet 2014 lovar den nya regeringen att BK blir snart en svensk lag! De flesta 
av oss välkomnar den men det hörs knappt om. Varför fortsätter då Sverige 
hålla sig borta från TP3? I stället påbörjas år 2014 en ny demokratiutredning 
som i sitt sluttänkande, som kom början av 2016, bland annat föreslår att 
sänka rösträttsåldern till 16 år vid kommunala val och kommunala folkom-
röstningar vid ett försöksverksamhet 2017–2022!

Vad håller Sverige på med idag? Om vi menar verkligen att barn ska vara 
barn, ha inflytande i allt som berör barnet, de själva ska vara med och forma 
framtiden och vara med förändra sin utsatthet, varför ratificerar inte vi TP3? 
Eller vi återigen väljer att beakta de vuxnas intressen?

Ratificera barnkonverionens alla delar, skriver 
Shahla Gullviva Shadman.

LÅT DET INTE BLI 
TOMMA FRASER

Foto: Pressbild

mailto:daniel.nystrom%40vansterpartiet.se?subject=
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
https://www.kommunal.se/nyhet/anstallda-i-privat-aldreomsorg-har-lagre-lon-och-samre-villkor
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Inom Vän-
sterpartiet är 
vi stolta över 
att kongres-
sen i våras 
krävde att 
PKK stryks 
från terror-
listan.

Gudrun
Nordborg
ordförande, 
vänsterpartiet 
umeå

Gudrun Nordborg skriver om Umeå Arbetarkommuns 
internationella utskotts initiativ till en manifestation mot 
Erdogans politik. Partierna i fullmäktige var inbjudna 
och vänsterpartiet var en av dem som slöt upp bredvid 
initiativtagaren. Dessutom talade två personer med 
erfarenheter av förtrycket mot kurderna i Turkiet.

ERDOGANS POLITIK 
MÅSTE STOPPAS!

 ÅSIKTER. Som representant för 
Vänsterpartiet byggde jag upp mitt 
anförande retoriskt på vad vi upp-
rörs över i Erdogans politik. Anled-
ningarna till upprördhet är många. 
Några av de tyngsta hanns med på 
de fem minuter varje talare fick an-
vända. 

Vi upprörs över att Erdogan ut-
nyttjar den misslyckade militärkup-
pen till att ta ytterligare steg bort 
från demokrati.

Vi upprörs över att Erdogan in-
fört undantagstillstånd som bl a ger 
honom rätt att stifta nya lagar/de-
kret utan att gå via parlamentet.

Vi upprörs över att Erdogan 
upphävt Europakonventionen om 
skydd för de mänskliga rättighe-
terna.

Vi upprörs över den klappjakt 
som han driver mot sina fiender: Vi 
ska röka ut dem ur deras källarhål, 
en efter en, yttrade Erdogan da-
garna efter kuppen. Förrädarna och 
deras sympatisörer ska straffas. – 
Han hoppades på dödsstraff! 

Vi upprörs över att han kallade 
till demonstration för ”demokratin” 
den 7 augusti! Låt oss bjuda in alla 
politiska partier, sa Erdogan i TV. 

Men det prokurdiska vänsterpartiet 
HDP, parlamentets tredje största, 
bjöds inte in.

Vi upprörs över ofattbara siffror 
på avskedade och fängslade: Tio-
tusentals har avskedats från mili-
tären, polisen, statsförvaltningen, 
skolväsendet och domstolarna. Up-
pemot 16 000 människor har fri-
hetsberövats – eller är de ännu fler?

Ja, troligen eftersom 38 000 
fångar ska släppas ut från fängel-
serna för att ge plats åt de många 
som gripits på grund av kuppförsö-
ket. Det meddelar landets justitie-
minister – på twitter!

Vi upprörs också över vad som 
hände i september förra året: Då ut-
sattes kurder och oppositionella för 
omfattande övergrepp. Det prokur-
diska vänsterpartiet HDPs huvud-
kontor attackerades och minst 120 
av deras lokala kontor. Varför? I 
parlamentsvalen förra sommaren 
lyckades HDP nämligen ta sig in 
parlamentet och berövade det sty-
rande AKP dess majoritet. 

Vi upprördes på nytt nyligen 
när Turkiet klev in i Syrienkonflik-
ten som en aktivt stridande part. 
Många hävdar att IS enbart an-

vänds som förvändning för detta. 
De kämpande kurderna och deras 
utropade självstyre i Rojava är det 
egentliga målet. Länge har IS:s för-
sörjningslinjer gått genom Turkiet. 
Journalister som larmat om det och 
om träningsläger har tystats. I maj 
dömdes två journalister till fäng-
else för att de avslöjat att Turkiet 
sänt vapen till islamistiska rebeller 
i Syrien.

Vi har upprörts i åratal över 
Turkiets brist på demokrati och 
mänskliga rättigheter. Men när 
Erdogan kunde bli en bricka och 
broms i spelet om flyktingarna från 
Syrien mildrade EU sin kritik.  Ef-
ter att protesterna haglat kommer 
Merkel och andra ledare på besök, 
stora summor pengar kan vara på 
väg och EU bjuder in honom till sina 
möten. Nyss anklagade han EU för 
att ha svikit löften till Turkiet, men 
Erdogan har svikit tiofallt och mer.

Inom Vänsterpartiet är vi stolta 
över att kongressen i våras krävde 
att PKK stryks från terrorlistan. Ett 
argument för detta är PKK:s insat-
ser i kampen mot IS. Ett annat att 
nuvarande terrorstämpel minskar 
möjligheterna att lösa konflikterna 
i området. Vi kräver förhandlingar 
för att få slut på våldet! 

Vi måste också kräva ett starkt 
tryck på Erdogan, från Sverige och 
från EU och FN! 

Många modiga kvinnor och män 
fortsätter att kämpa för fred, demo-
krati och jämställdhet. De är värda 
vårt stöd och vår solidaritet. Liksom 
flyktingarna!

Foto: Johan Stål
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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, 
Johan Berggren och Maria Westberg.

kontakt  
berra81@hotmail.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/

