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Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten

VÄLFÄRDEN ÄR INTE TILL SALU!
EN MÅNAD KVAR TILL EUVALET – 25 MAJ.
Delar av intervju med Malin Björk.
Frihandelsavtalet TTIP som förhandlas mellan EU
och USA ser ut att bli en av de stora frågorna i
EU-valet. Malin Björk, etta på Vänsterpartiets EUlista, berättar mer.
Vad handlar det här avtalet om?
– EU och USA förhandlar om ett frihandelsavtal, det så
kallade TTIP-avtalet. Som det ser ut nu kommer det att
innehålla väldigt problematiska saker, bland annat det som
i avtalet kallas för investeringsskydd. Det innebär att företag skulle kunna stämma stater om staterna
ändrar lagar och regler så att vinsterna blir mindre än planerat. Vi måste se till att det inte blir
verklighet.
Vad skulle det innebära i praktiken?
– Ta till exempel frågan om vinster i välfärden. En majoritet av svenskarna vill förbjuda det. Men om vi
skulle göra det så skulle det amerikanska riskkapitalbolaget som äger Carema/Vardaga att få mindre
vinster än vad de planerade när de investerade. De skulle då kunna stämma Sverige och ärendet
skulle avgöras i en internationell specialdomstol.
– Så har det gått när länder har haft avtal med liknande bestämmelser. När Slovakien ville bli av med
vinstintresset i sin sjukförsäkring så stämdes de av ett holländskt försäkringsbolag. Och bolaget vann!
När Australien ville begränsa rökning blev de stämda av Philip Morris. Vattenfall har stämt Tyskland
eftersom de vill avskaffa kärnkraften. Det här avtalet skulle öppna upp för de amerikanska
storföretagen att stämma Sverige och det kan vi inte acceptera.
Går det här att göra något åt?
– Absolut. Innan det blir något avtal måste EU-parlamentet godkänna det och det sker först efter EUvalet. Så det är väljarna som bestämmer. Vänsterpartiet kommer inte att acceptera ett avtal som sätter
företagens vinster framför demokratin.

Ledar´n
Hej kamrater
Jag inleder på samma sätt som Jonas Sjöstedt gör i det
nyhetsbrev som nyss anlände i min brevlåda; Det är roligt att vara
ordförande i Vänsterpartiet, men jag gör tillägget; i Västerbotten. Vi
växer så det knakar, vi får fler och fler medlemmar och vi får fler
och fler gillare och likes på facebook – det är fantastiskt. Vi är nu
fler än 15000 medlemmar i landet och i länet är vi snart 700
stycken, det bådar gott inför valet, eller valen borde jag väl säga.
Först ut är valet till EU-parlamentet och vi ska satsa på att få fler att rösta och på att skicka
fler vänstermänniskor till Bryssel. Inte för att vi vill bli av med våra kamrater, nej, men för att
våra röster behövs i ett parlament som ständigt äventyrar trygghet och säkerhet för den lilla
människan. Vänsterns röst i EU är en röst för rättvisa och medmänsklighet i ett sammanhang
där girighet råder. På Vänsterpartiets EU-lista finner du LiseLotte Olsson, Västerbotten på
tredje plats och hon har lovat att kampanja i länet – hör av er och boka öppna möten,
medlemsmöten eller andra aktiviteter. Ganska mycket längre ned återfinns en västerbottning
till; Agneta Hansson står på 34:e plats, inget att yvas över, men tillsammans kan vi värva fler
röster för ett rödare och mera mänskligt Europa.
Vi hinner knapp dra andan så är det dags för val igen. Höstens största uppgift är att byta ut
mörkermännen i Rosenbad. Vi är tydliga med att våra skattepengar ska användas till det de
var tänkta för från början – ingenting annat. Viktiga frågor för oss i Västerbotten är; fler
arbetstillfällen, kortare arbetstid, ett grönare Sverige, en norrbotniabana och mycket mer.
I detta nummer av Alarm finns massor mer att läsa, håll tillgodo
Agneta Hansson ordförande

BESTÄLL HEM MATERIAL FRÅN
VÄNSTERPARTIETS WEBBSHOP!
Nu finns Vänsterpartiets valfolder, disktrasor, plåster m.m. som ni kan använda i EUvalrörelsen 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.

Boka in -

JONAS SJÖSTEDTS
SOMMARTAL 17 AUG.
Från kl. 12:00 i Döbelns park i Umeå. Med tal,
musik/underhållning och mat från olika kulturer.

I augusti -en ny turné med Vänsterpartister. Stopp på flera orter med
evenemang. Hör av dig till distriktsexpeditionen om du vill veta mer
och vara med och hjälpa till. Mer information kommer i nästa Alarm.

VÄNSTERPARTIET VÄSTERBOTTEN SÖKER EN
VALOMBUDSPERSON TILL VALRÖRELSEN 2014.
Arbetsuppgifter
Valombudspersonens främsta uppgift är organisera valet, att planera och delegera
arbetsuppgifter till medlemmarna. Valombudspersonen kommer att jobba nära tillsammans
med valledningen för Vänsterpartiet Västerbotten.
Kvalifikationer
Det är ett krav att känna till partiets organisation samt vilka politiska ståndpunkter vi har. Du
ska vara ansvarstagande, kunna planera och jobba självständigt, samt vara bra på att ta
kontakt med medlemmarna. Du ska även kunna hantera hemsidan, layouta flygblad,
affischer och övrigt utåtriktat material samt skapa bra och skarpa texter för flygblad. Det är
plus om du har B-körkort samt om du har haft tidigare förtroendeuppdrag inom
Vänsterpartiet.
Anställning
Perioden för anställningen är 2014-06-01 – 2014-09-30.
Anställningen är en halvtidstjänst.
Oreglerad arbetstid.
Lön enligt avtal med Handelsanställdas förbund.
Hur söker jag?
Skicka personligt brev och CV till Vänsterpartiet Västerbotten, Nydalavägen 2 C,
903 38 Umeå.
Bifoga även exempel på tidigare arbete med layout.
Senast 2014-05-05 vill vi ha din ansökan.
Vid frågor, hör av dig till distriktsordförande Agneta Hansson 070-605 77 18.

TIDPLAN 2014
Utöver den tidplan med några händelser/datum som beskrivs nedan så kommer
Vänsterpartiet att finnas med på en rad olika marknader/mässor och dessutom ordna en
mängd evenemang i länet fram till valdagen den 14 september. Under EU-valrörelsen så
kommer Liselotte Olsson att delta på ett antal offentliga möten och debatter i länet. Funderar
ni på att ordna något offentligt möte eller liknande på din ort och vill ha hjälp, så hör av er till
distriktsexpeditionen.

Kontaktuppgifter distriktsexpeditionen
Lennart Arvidsson vik. politisk funktionär: 090 - 13 66 11 eller 070-204 38 51.
lennart.arvidsson@vansterpartiet.se.
Mattias Sehlstedt administrativ funktionär: 090-13 66 03 (en dag i veckan)
mattias.sehlstedt@umea.se

DATUM

AKTIVITET

MAJ
1.a Maj

1.a Maj firas på flera orter i länet. Hör med din partiförening om
vad som gäller på din ort. Årets internationella insamling går till
Solidarity For All i Grekland

3/5

Socialistiskt Forum i Umeå

15-16/5

Riksdagsledamoten Jacob Johnsson i länet

15/5 – 25/5

Valbyrån Umeå i glashuset på Rådhustorget öppnar! Öppettider:
Vardagar kl. 11:00 – 17:00
Lördagar kl. 10:00 – 15:00

22/5 (9:15-16:20)

Jonas Sjöstedt i Umeå /Lunchmöte VSF

24/5

Kulturnatta Umeå, Ung Vänster i Glashuset på torget på kvällen

25/5

Val till EU-parlamentet

JULI
4/7

Vänsterpartiets dag i Almedalen

10-12/7

Ung Vänster på Trästockfestivalen Skellefteå

18-21/7

Vänsterpartiet på Åsele Marknad - Jonas Sjöstedt på plats 20/7

AUGUSTI
2-10/8

Vänsterpartiet på Noliamässan i Piteå

17/8
SEPTEMBER

Jonas Sjöstedt sommartal Umeå

12/9

Jonas Sjöstedt i Umeå

14/9

Valdagen

11/10

Valutvärderingskonferens för Vänsterpartiet i Västerbotten
i Lycksele

