ALARM

NR. 2 – 2013

Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten

Ledar´n rekommenderar:

Fira 1.a Maj med vänstern i Västerbotten!

Arbete
Rättvisa
Välfärd
Umeå: Demonstration Enad Vänster.
Samling Mimerskolans fotbollsplan kl. 13:00. Avmarsch kl. 13:30. Tal och sång Rådhustorget kl. 14:00.
Träffa likasinnade, ha trevligt och fika på Folkuniversitetet från kl. 15:00.
Dorotea: Samling demonstration
kl. 10:00, Konsumparkeringen. Avmarsch kl. 10:30. Efterföljande möte kl. 11:30
Medborgarhuset med fika, tal av bl.a. Lars Simonsson och underhållning av ”Kicks”.
Malå: Samling för demonstration vid ABF kl. 13:00. Avmarsch 13:30. Efterföljande möte med
fika, tal av Handels ordförande Lars Anders Häggström m.m.
Skellefteå: Samling/avmarsch för demonstration Odentorget 13:30, tal av Vänsterpartiet
Skellefteås ordförande Peter Bergman på Möjligheternas Torg kl. 14:00. Efter torgmötet
serveras våfflor på partilokalen vid Odentorget.
Vännäs: Samling för demonstration vid vårdcentralen 13:30, avmarsch 14:15. Tal av Arijan
Kan Vänsterpartiet kl. 14:30 utanför Medborgarhuset, även talare från Ung Vänster.

Ledar´n
Första maj, första maj
- varje sliten kavaj blir
en mantel i strålande
ljus
Varje trött proletär
glömmer mödornas
här och går drucken
av vårvindars rus....
Så lyder texten i en av de sånger som
sjungits genom tiderna när Sveriges
arbetare gått ut på gatorna och skanderat
slagorden om krav på drägligare
förhållanden i arbetslivet, krav på rättvisa
och jämlikhet. Under de snart hundra år
som Vänsterpartiet samlat människor i
landet har kraven stått fast och nu under
de senaste åren har likheterna med det
tidiga 1900-talet blivit alltfler när
borgarregeringen tar brödet ur mun på
befolkningen, dvs. den del av folket som
inte tillhör de besuttna eller medelklassens
"wannabees".I detta nummer av Alarm

hittar du uppgifter om de partiföreningar
som ordnar egna arrangemang första maj,
men också uppgifter om gemensamma
aktiviteter som genomförs i länet.
Mia Grip ställer inte upp till omval som
gruppledare för landstingsgruppen efter
valet. En nyhet som för mig är både
överraskande och oväntad. Mia har under
sin tid som gruppledare flyttat fram
Vänsterpartiets positioner och gjort sig
känd som en politiker med otroligt hög
trovärdighet, en god samarbetspartner och
seriös, ärlig företrädare för en solidarisk
fördelningspolitik. Visst är det så att Mia
har rätt, ingen är oersättlig, men det
förhindrar inte mig från att konstatera att
hon kommer att saknas av fler än sina
partikamrater när hon lämnar uppdraget.
Vi ses i tåget på första maj,
Agneta

Rapport från den
landsbygdspolitiska
konferensen
Glada att vi fått förtroendet,
trots vår korta tid som
medlemmar i partiet,
lämnade vi Storuman tidigt
lördag morgon för att delta i
Landsbygdskonferensen,
som hölls på Syninge Gård i
Norrtälje. Kursgården ligger
vackert belägen i
kulturlandskapet.
Byggnaderna, maten och
personalen är helt
underbara.
Det hela började på lördag
med inkvartering och lunch,
som Jonas Sjöstedt förgyllde
för oss två från Västerbotten
med en pratstund. Han
gladde oss med planer på
att besöka oss i inlandet till
hösten igen. Därefter
förflyttade vi oss alla till stora
konferenslokalen där Jonas
höll ett anförande och
utvecklade ett vänsterperspektiv på landsbygdspolitiken. Han pratade bl.a. om den seglivade
koloniala synen på Norrland där råvarorna finns. Företagens kontor finns däremot söderut.
Han tryckte också på att den fria marknaden inte kan lösa alla problem. Den söker sig dit
man kan göra pengar och det är i stora befolkningscentra. Som exempel togs apoteken,
järnvägen, bankerna och butikstödet. Han var bestämd med att varje punkt i
landsbygdsprogrammet skall vara begriplig och genomförbar.
Därefter delades vi in i grupper enligt ”dagismodellen 1,2,3.” Sen rullade arbetet på i två
dagar. Vi arbetade i workshops i smågrupper och gjorde återsamlingar. Vi lämnade in
gruppernas skriftliga synpunkter och fick fördjupningar och möjlighet till frågor. Arbetsdagen
avslutades med uppsamlingsheat och diskussioner kring dagens rubriker. Middagen var
mycket god och kravmärkt och vad som hände senare på kvällen har pantertanterna från
Storuman inte den blekaste aning om, för vi stöp i säng efter en krävande men givande
arbetsdag.
Söndagen började med en härlig frukost och vi fortsatte arbetet i grupperna. Vissa ämnen
som diskuterades under dessa dagar var snabbt undanstökade. Andra t.ex. rovdjursfrågan,
som blev en vargfråga, (trots våra försök att få in järv och lo i diskussionen) blev långbänkar.

Hela konferensen avslutades sedan av
Lena Olsson, som med sitt driv och sin
aldrig sviktande energi såg till att arbetet
fortlöpte som planerat och att alla punkter
blev ventilerade.

på grund av alla kunskaper vi hade samlat
på oss och det faktum att vi definitivt inte
blivit skrämda från att fortsätta att vara
engagerade. Vi ser också fram emot den
eventuella återträffen.

På hemresan var flygrädslan faktiskt helt
bortblåst. Det fanns inte utrymme för det

Ingrid Nilsson och Lena Hörstedt
Storuman

Dags att leta efter en ny
gruppledare i landstinget efter
valet

valresultat 2014, och på alla sätt hjälpa till
och skola in den som blir min efterträdare.

Jag har bestämt mig för att inte ställa upp
till omval som gruppledare i landstinget.
Jag vill att alla partikamrater ska veta det i
god tid så vårt distrikt kan ha en öppen
och bra process när vi ska välja en ny
gruppledare i landstinget.

Maria Grip
Gruppledare i landstinget

Folkhälsopolitik, Sjukvårdspolitik,
kulturpolitik och allt annat som ett
landsting innefattar är fantastiskt
intressant att jobba med, och jag är stolt
över att fått företräda Vänsterpartiet och
den politik vi bedrivit.
Jag vet att det finns många partikamrater
som kan bli bra företrädare för vårt parti
efter valet. Det är hög tid att börja fundera
på vem i din partiförening som kan bli en
bra på ett förtroendeuppdrag i landstinget.
Jag kommer givetvis att jobba på för att vi
ska få ett högt valdeltagande i
folkomröstningen och göra ett bra
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elsa.andersson@biologigrand.se
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shahla.gullviva@hotmail.com

Historisk folkomröstning i Västerbotten!
Till hösten är det dags för den stora
folkomröstningen om inlandssjukvården i
Västerbotten. Vi i landstinget är i full gång
med att planera för diverse
kampanjaktiviteter. Vi ser det som en viktig
chans att få sätta vår politik på agendan,
prata glesbygdsfrågor och diskutera vikten
av en jämlik vård i hela länet. Vi har under
veckan kontaktat partiföreningarnas
ordföranden runt om i länet och vi hoppas
att ni, alla länets medlemmar, känner er
inspirerade av att medverka i arbetet!

Starten för kampanjarbetet blir Jonas
Sjöstedts sommartal den 18 augusti och
folkomröstningen kommer att ske den 8
september.

Vänsterpartiets landstingsgrupp i
Västerbotten söker en vikarierande
politisk sekreterare

en folkomröstning i september 2013, och
efter det börjar planeringen för valrörelsen
2014. Du kommer också att arbeta med
gruppens mediestrategier och
opinionsbildande verksamhet. Du kommer
att ha mycket kontakter med människor i
landstingsorganisationen, i Vänsterpartiet
och med medborgare.

Vi söker en vikarierande sekreterare med
stort intresse för politik, som delar
Vänsterpartiets värderingar.
Som politisk sekreterare arbetar du med
politik, organisation och administration. Du
ska vara en resurs för vår landstingsgrupp
och arbeta tillsammans med gruppledaren.
Du kommer framför allt att arbeta med
kampanjarbete eftersom Västerbotten har

Hör gärna av dig om du har idéer och
frågor!
Emma Skog,
Politisk sekreterare i landstinget
Telefon: 072-541073044

Du måste vara bra på att uttrycka dig både
skriftligt och muntligt och ha god
organisationsförmåga. Vi förutsätter att du
har datavana. Medievana, kampanjvana
och föreningserfarenhet är en merit.

Kunskaper om det politiska styrets
uppbyggnad är också meriterande, men
inget krav. Stor vikt kommer att läggas vid
personlig lämplighet.
Tjänstgöringsgraden är 50 % och
anställningen är vikariat då vår nuvarande
sekreterare ska vara föräldraledig.
Vikariatet är från 5 augusti 2013 till 4
augusti 2014, med möjlighet till förlängning
över valet 2014 om ekonomiskt utrymme
finns. Placeringen av tjänsten är i Umeå.

Anställningen är inrättad enligt
kommunallagen vilket ger rätt till
tjänstledighet från annan anställning.
Upplysningar om tjänsten lämnas av Maria
Grip, gruppledare för Vänsterpartiet i
landstinget, telefon 073 0566 900.
Ansökan
Din ansökan med CV ska ha inkommit
senast 2013-05-17 till:

Tillträde
5 augusti 2013

Maria Grip
Västerbottens läns landsting
90189 Umeå

Lön
Fast lön enligt överenskommelse

Vi tar emot ansökan via e-post:
maria.grip@vll.se

Arbetstid
Oreglerad arbetstid

Du hänger väl
med på 1.a Maj!

