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Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten

Den 17 augusti är det dags för Jonas Sjöstedts sommartal. I år kommer vi att hålla till i
Döbelns park i centrala Umeå. Döbelns park är den äldsta parken i Umeå och har
under lång tid varit en kulturpark med musikuppträdande och teater.
Program:
12:00 – 12:45 Teljenäs & Roth
Folkmusik och gammal sving. Torbjörn Näsbom, Svante Lindroth och Göran Teljebäck.
12:45 – 13:30 Whisker
Sjumannabandet levererar spelglädje och ett sväng ingen kan stå stilla till.
13:30 – 13:50 Tal av Tamara Spiric (V), kommunalråd i Umeå.
14:00 – 14:30 Jonas Sjöstedts sommartal.
14:30 – 15:15 Musikgruppen Väärt spelar.
15:15 – 16:00 Grammisvinnarna Linda Pira, Stor och Salla spelar.
Integrationsföreningen PREI säljer mat från olika kulturer.

Varmt välkomna!

Ledar´n
Hej kamrater
Nu går vi in i slutspurten på det viktigaste valet på många år. Det är
dags att ta på plats på ministertaburetterna. Vi har svenska folket
med oss när vi kräver slut på vinster i välfärden och det budskapet
ska eka över landet. Vi vet att vi kan regera och vi vet att vi gör
skillnad - det har vi visat i alla de kommuner där vi redan är med och
styr...och nu ska de bli ännu fler.
På tisdag håller vi presskonferens och presenterar vårt hälso- och
sjukvårdspolitiska program, frontpersoner är LiseLotte, Margaretha och Ylva, etta på
landstingslistorna i länet. Därefter presenterar jag vårt länspolitiska program. Vi hoppas på
brett genomslag - förhoppningsvis vill pressen ha annat än sol, värme och torka att skriva
om.
Jag vill passa på och tacka er alla som deltagit i processen med framtagandet av de
plattformar vi går till val på i år, ni har gjort ett enastående arbete - TACK!
Nu går vi ut och vinner valet 2014 i kommuner, landsting och riksdag, vi ses där ute!
Agneta Hansson
ordförande

Vänsterpartiets-

INLANDSBANETURNÉ
Tisdag-onsdag 19-20 augusti genom Västerbotten
Tisdag 19 augusti
Kl. 08:30 Avresa med bil från Arvidsjaur mot Sorsele.
Kl. 09:15 Besök hos en lokal företagare i Sorsele.
Kl. 10:00 Torgmöte utanför Coop.
Kl. 11:30 Bil till Blattnicksele, lunch och samtal med 2-3 lokala entreprenörer
Kl. 13:15 förflyttning till Sandsjön där 2 företagare visar upp sina verksamheter, kaffe.

Kl. 15:15 Avfärd med Inlandsbanan från Sandsjönäs mot Storuman
Kl. 16:00 – 18:00 Torgmöte i Storuman.
Kl. 19:00 Offentligt kvällsmöte i Storuman
Övernattning för de som ska vidare till Vilhelmina.
Onsdag 20 augusti
Kl. 08:30 avresa från Storuman till Vilhelmina med bil. Ev. lunch Vilhelmina norra.
Aktiviteter hela dagen i Folkets Husparken
Kl. 19:00 FARVÄLFÄRDS-CABARÉN, RISKFRITT på Folkets Hus.
Hör av dig till distriktsexpeditionen om du är intresserad av delta på resan och aktiviteterna.
Viktigt eftersom det bl.a. handlar om att samordna resorna. 070-204 38 51.

Den feministiska Vågen Vinner Valet!
Den feministiska vågen vinner valet även i Västerbotten, så därför har distriktsstyrelsen,
Västerbotten, tillsatt två internfeministiskt ansvariga; Susanne Yttergren, Umeå och Jeanette
Velander, Skellefteå.
Feminism bygger på solidaritet och rättvisa
-Valet i september är ett val mellan olika samhällen, för oss är det ett feministiskt val. I dag
drivs samhället med girigheten som motor. Några få flickor hålls fram som prinsessor och
andra har sin framtid i en nedmonterad välfärd och på kvinnodominerade låglönemarknader.
Men det går att göra annorlunda. Vi vill ha ett samhälle byggt på solidaritet, rättvisa
och medmänsklighet, där alla flickor räknas och får växa upp i förvissning om att de
inte värderas lägre på grund av sitt kön, säger Jonas Sjöstedt, partiledare, och
Rossana Dinamarca, feministisk talesperson för Vänsterpartiet.
Ladiesroom är Vänsterpartiets blogg för att lyfta och synliggöra kvinnor i partiet. På den
sidan kommer personer att skriva inlägg och artiklar och det kommer också att läggas upp
intervjuer och texter som kvinnor med förtroendeuppdrag inom partiet skrivit på andra ställen.
Tanken är att samla och sprida en del av allt det kvinnor gör i Vänsterpartiets organisation på
en sida. Texterna kommer att handla om allt möjligt, exempelvis feminism, antirasism, rätten
till trygga jobb och en annan ekonomisk politik. Poängen är att det bara är kvinnor som
skriver och syns här. Patriarkatet kommer att få många kängor i valrörelsen.
Länkadress; http://ladiesroom.nu/

Umeå partiförening har startat ett feministiskt nätverk i syfte att genomföra aktioner och
tillsammans diskuterar, lyfta och synliggöra de feministiska frågorna.
Det finns med all säkerhet även fler goda exempel i länet kring hur vi kan arbeta med
feminism. Dessa borde vi samla och dela med oss av till varandra!
Hur kan vi stötta och peppa er i partiföreningarna i länet?
Vilka internfeministiska behov har ni?
Tillsammans kan vi lyfta och synliggöra Vänsterpartiets feministiska politik inför valet!
Tillsammans ska vi visa vad vår feministiska politik i praktiken innebär för samhället!
Under andra hälften av augusti månad har vi möjlighet att besöka ca 5 partiföreningar i länet
som vill ha stöd och pepp. Anmäl ert intresse till någon av oss så hör vi av oss med möjliga
tider. Först till kvarn gäller!
Våra kontaktuppgifter är;
Susanne Yttergren
susanne.yttergren@gmail.com

070-650 8567
Jeanette Velander
jeanettevelander_237@hotmail.com

070-349 8795

Jeanette Velander & Susanne Yttergren

TIDPLAN 2014
DATUM

Uppdaterad 2014-07-30

AKTIVITET

AUGUSTI
2-10/8

V på Noliamässan Piteå (Även deltagare från Västerbotten)

v. 32

SVT-inspelning Åsele och Vännäs

5/8
9/8

Jonas S i Skellefteå
Valpepp Umeå

v. 33

SVT-inspelning Bjurholm, Vindeln och prel. Nordmaling

16/8
17/8
18/8 – 22/8
19-20/8

Nationalälvens dag Vindeln
Jonas S sommartal Umeå
Inlandsbaneturné tillsammans med Norrbotten, Jämtland,Dalarna
Genom länet. Stopp i Sorsele, Storuman o Vilhelmina

V. 34

SVT-inspelning Sorsele och Storuman

23/8

Hörneforsdagen

V. 35

SVT-inspelning Umeå, Vilhelmina, Dorotea och prel. Lycksele

26/8

Debatt LRF, Umåker

27/8

Inspelning landstingsdebatt SVT, LiseLotte

29/8

SEPTEMBER
8/9

Inspelning riksdagsdebatt SVT, Tamara

9/9
12/9

Riksdagsvalet 9:00-11:00, 13:00-15:00 Midgårdsskolan Umeå
Tema: Ungdomsarbetslöshet-skola-miljö.
LT-debatt medborgarhuset Dorotea, kl. 18:00 (anordnad av VK)
Jonas S. i Umeå

14/9

Valdagen

BESTÄLL HEM VALMATERIALET FRÅN
VÄNSTERPARTIETS WEBBSHOP NU!
Nu finns Vänsterpartiets valaffischer, valfolder, självklart är jag feminist, valplattformen,
valtidningen Rött, mäklarskylt ”Inte till salu”, knappar, pappmuggar, kola m.m. som ni kan
använda i valrörelsen i Vänsterpartiets webbshop. Här finns naturligtvis mycket annat att
beställa också. Gå in på http://butik.vansterpartiet.se/. Här finns också instruktioner om hur ni
lägger upp ett konto för din partiförening om ni inte redan har det. Hör av er till
distriktsexpeditionen om ni undrar över något.
Utöver det här materialet så trycker partidistriktet upp foldrar om vår länspolitik och hälsooch sjukvårdspolitik, dessutom regionala valaffischer. Så fort de finns hemma så får ni
ytterligare information om priser etc.

Kontakt partidistriktet
Distriktsordförande: 070-605 77 18, Agneta Hansson
Distriktsexpeditionen: vasterbotten@vansterpartiet.se,
090-13 66 11, 070-204 38 51, Lennart Arvidsson070-654 86 83, Bore Sköld
Gruppledare landstinget: 070-287 14 74, Helen Forsberg
Politisk sekreterare landstinget: 070-357 21 67, LiseLotte Olsson

