
 

 

 

 

 

 

 

EN VÄLFÄRD ATT LITA PÅ! 

                                                                                                                                                                        Foto Agneta Hansson 

ETT GÄNG GLADA VÄSTERBOTTNINGAR PÅ PARTIKONGRESS!                           

Från vänster: Anna Dahlén, Erik Ferry, Peter Bergman, Margaretha Löfgren, Lasse Jacobsson, Helen Forsberg, Kjell Bäckman, 

Agneta Hansson och Elisabet Forssell. 

Under 10-12 januari svettades ett gäng västerbottniska ombud på partikongressen i 

Stockholm. Fantastiskt debattsugna vänsterpartister från olika delar i Sverige hade samlats 

för att bl.a. fastställa ett kongressuttalande inför valen i höst. Debattlustan tillsammans och 

en del trasslande datorer gjorde att kongressen hamnade i tidsnöd, vilket bl.a. innebar att 

uttalandet inför EU-valet hänsköts till partistyrelsen.            
                                                                                     Fler bilder och annat om kongressen på sista sidan 

   

  ALARM NR. 10 – 2013 

  Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten 



 

 

LEDAR´N 
Här kommer ett rykande färskt Alarm med blandat innehåll som 
vanligt. Du får lite bilder från kongressen med glada kongressdeltagare 
från Västerbotten, en rörd omvald partiledare och kanske lite mera 
smått & gott i bildväg. 

Årets kongress var en trevlig tillställning med god stämning, vi samlades under parollen; En 
välfärd att lita på. 

Vi tycker inte alltid lika, men vi tycker bra saker. Sextimmars arbetsdag är viktigt – det tycker 
vi. Vi tycker också att pengarna till välfärden ska stanna där, vi vill inte ha vinster i vårt 
välfärdssamhälle. Efter många kloka inlägg från västerbottningar med flera och kloka beslut 
av en samlad skara, skildes vi åt under devisen; Vi är inte till salu.  

Trots den dystra väderleken så är det värt att notera att solen är tillbaka och dagarna blir allt 
längre. 
 
Till helgen årskonferens - vi kanske ses där! 
Agneta Hansson 
ordförande 

 

Interfeministisk nätverksträff i Stockholm den 8 december 2013 

Som kvinnopolitiskt ansvariga för DS i Västerbotten blev vi inbjudna till en nationell 

nätverksträff för kvinnor i december i Stockholm. För inbjudan stod Lina Hultman, som i 

riksdagen arbetar på heltid med feministiska frågor, och Ida Gabrielsson, ordförande i 

kvinnonätverket.  Tillsammans har de skrivit Vänsterpartiets internfeministiska handbok. 

Denna handbok är ett bra verktyg med konkreta åtgärder och tips för partiföreningarna då 

det gäller att arbeta med internfeminism.  Beställ den gärna till era partiföreningar som stöd i 

detta arbete.  

Under nätverksträffen fick vi fick lyssna till alltid lika inspirerande Gertrud Åström, Ida 

Gabrielsson och Lina Hultman. Gertrud Åström, som är ordförande i Sveriges kvinnolobby, 

höll ett mycket intressant föredrag och tryckte på att vi måste GÖRA politik av frågorna när 

det gäller jämställdhet och makt. 

Efter lunch hade vi gruppdiskussioner om hur vi kan arbeta vidare, utifrån dokumentet 

nedan: 

Ansvariga i kvinnonätverket skulle kunna: 

- Ansvara för det internfeministiska arbetet i det egna distriktet. 
- Kartlägga vilka internfeministiska behov som finns i distriktet. 
- Ta fram internfeministiska mål och delmål. 



- Ta fram en internfeministisk arbetsplan. 
 

- Utvärdera distriktets arbete utifrån ett feministiskt perspektiv. 
- Ha kontakt med alla partiföreningar. 
- Anordna utbildningar och studiecirklar. 
- Kontakta nya kvinnliga medlemmar och presentera dig. 
- Nominera kvinnor till valberedningen. 
- Peppa och stärka andra kvinnor i partiet. 
- Lyft fram kvinnliga auktoriteter. 
- Föra könsuppdelad talarstatistik på möten, tex med schackklocka. 
- Anordna separatistiska träffar i distriktet. 
- Föreslå eller bjuda in kvinnor som kan inleda och föreläsa vid möten. 
- Anordna mentorsprogram för kvinnor i distriktet. 
- Motverka ”skitsnack” om andra kvinnor i partiet. 
- Anordna separatiska förträffar till större engagemang 
- Sätt upp en bild på en kvinna som inspirerar dig på väggen i partilokalen. 

 

Nätverksträffen bidrog även med en mängd tips från de övriga distrikten vilket resulterade i 

att vi tillsamman med Norrbotten anordnade en första kurs i ”Retorik för kvinnor” i januari 

2014. Det här är bara början, det är dags att vi alla följer med på den nya feministiska vågen 

som nu är här. www.nyavagen.nu 

Det internfeministiska arbetet är allas angelägenhet och ansvar inom Vänsterpartiet. Vad kan 

du bidra med så att alla, oavsett kön, tilldelas uppdrag, får talartid och får möjlighet att synas 

som de viktiga personer de är inom Vänsterpartiet? Ingen insats är för liten och vi behövs 

alla för att tillsammans vinna valen under 2014! 

Susanne Yttergren 

Jeanette Velander 

         

        Gertrud Åström på den feministiska nätverksträffen i                ”Retorik för kvinnor” med Ida Gabrielsson på 

        Stockholm.                                                    Framnäs Folkhögskola utanför Piteå. 

http://www.nyavagen.nu/


 

 

 

   VALSKOLAN! 
Nu är det dags för Vänsterpartiets stora satsning Valskolan. Valskolan riktar sig till alla 
vänsterpartister som vill engagera sig i valrörelserna och handlar bland annat om hur vi ska 
nå ut med vårt valbudskap under supervalåret 2014.  

I Västerbotten genomför vi valskolan söndag 16 mars i Umeå.  
Mer information kommer så snart vi har klart med inledare från partikansliet i Stockholm. 

 

 

Träff för fackligt aktiva i Västerbotten på 

distriktsexpeditionen Nydalavägen 2 C i Umeå,  

söndag 9 mars, kl. 10.30 – 16.30 

Syfte och innehåll 
Konferenserna syftar till att stärka partiets fackligt aktiva inför valrörelsen för en facklig-
politisk valrörelse. Innehållet i programmet kommer att vara följande punkter: 

 Det facklig-politiska läget (regeringspolitiken, avtalsrörelserna, de fackliga 
knäckfrågorna) 

 De viktigaste fackliga och arbetsmarknadspolitiska frågorna i valrörelsen 
 Fackföreningarnas viktigaste välfärdsfrågor i valrörelsen 
 Så arbetar vi som vänsterpartister i en facklig-politisk valrörelse 

Resekostnader och barnpassning 
Partidistriktet står för reseersättningar. Behöver du barnpassning måste du höra av dig till 
partidistriktet. 

Frågor 
Frågor om konferensen besvaras av Lisa Rasmussen.  
Telefon: 08-786 41 96 
E-post: lise-lotte.rasmussen@riksdagen.se 

Anmälan görs via adressen nedan: 

http://www.vansterpartiet.se/regionala-fackliga-konferenser-vinter-2014/  
Sista anmälningsdag 20 februari. 

 

 

Kontaktuppgifter – Distriktsexpeditionen            

Politisk funktionär: Lennart Arvidsson                
090-13 66 03, 090-13 66 11, 070-204 38 51.  
E-post lennart.arvidsson@vansterpartiet.se                                         

mailto:lise-lotte.rasmussen@riksdagen.se


BILDER FRÅN PARTIKONGRESSEN 

                    

 

 Västerbottningar på                                   Ombuden från Västerbotten 

förtroende uppdrag                             

Jonas Sjöstedt  
omvaldes till partiets  
ordförande, Jonas känner  
sig rätt mycket som  
västerbottning,  
han har också bott här  
under många år.  
 
Dessutom blev det omval  
av Tamara Spiríc och Peter  
Möller båda Umeå till  
partistyrelsen.  
 
Emilie Kinberg Umeå                                               Foton från partikongressen Agneta Hansson 
omvaldes till programkommittén.  
Jeanette Velander Skellefteå valdes in i valberedningen. LiseLotte Olsson och Agneta 
Hansson hamnade som 3.a och 34.e plats på listan till EU-parlamentsvalet. 
                                                            

                                                                                                                   


