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Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten

Klasskampen hårdnar
Partivänner och kamrater. Vi närmar oss sommaren 2016, och då kommer en del av er att ta
ut semester. En del knegar vidare, andra söker kanske jobb eller gör någonting helt annat.
Det vi har gemensamt är vår kamp, och den avstannar aldrig trots att det politiska arbetet
brukar svalna något i takt med att solen gassar på. Denna sommar kommer tack och lov att
vara fylld med politisk aktivitet i hela länet, och jag hoppas att ni väljer att delta i en del av
dessa. Vidare i det här numret av Alarm kan ni läsa mer om alla dessa festligheter.
Jag hoppas, oavsett vad ni gör under sommarmånaderna, att ni får njuta av det vackra
vädret vi med stor sannolikhet kommer att få. Glöm inte bort att det kanske är vi som ligger
bakom de senaste årens varma härliga somrar! År efter år når vi allt högre på den globala
temperaturmätaren, och nya historiska rekord slås varje månad.
Jag tycker att vi ska njuta fullt ut av allt vad det innebär, men samtidigt ska vi visa solidaritet
med alla de människor i världen som drabbas när temperaturökningarna når sådana nivåer
att folk av olika anledningar tvingas flytta och fly. Vi vet att de som drabbas allra hårdast är
samhällets lägre skikt; arbetarklassen i utvecklingsländer. Det är, och kommer att vara, just
de som tvingas fly för sina liv. Det är de som blir svikna av samhället i stridens hetta, och det
är Vår uppgift att stå upp emot orättvisorna, visa på alternativ och slåss för deras rätt.

JONAS SJÖSTEDTS SOMMARTAL
SÖNDAG 21 AUGUSTI I DÖBELNS
PARK, UMEÅ!
MED TAL, MUSIK,
MAT OCH
BARNAKTIVITETER

Mycket har hänt det senaste året som har skakat om den svenska
politiken i grunden. Finanskris ersattes av flyktingkris. En vänster på
frammarsch i Europa lämnade året 2015 stukade och förtvivlade,
samtidigt som rasistiska krafter tilläts gro och frodas. Där vi är idag kan
illustreras av någon form av ”osäkert tillstånd”. Kris på kris på kris har lett
till en allmän misstro till politiskt ledarskap, vilket har inneburit att
exempelvis vår regering blivit allt mer försiktig samtidigt som
oppositionen avvaktande försöker staka sig fram med förklaringar och
idéer. Jag tror aldrig att jag själv har sett vårt samhälle så präglat av ideologisk förvirring
tidigare i mitt liv, och det är just det som är problemet.
Jag skriver inte denna text för att förvirra er, tvärtom vill jag förklara vad som bör göras.
Vi i Vänstern har den rätta analysen, så vi kan inte låta oss tvivla. Vi vet att det är en stor
klimatförändring på gång, och vi vet att den leder till större klassmotsättningar nationellt och
internationellt. Vi vet att det är Vår klass som behöver strida för ta oss vår rätt. Vi vet att
fienden är kapitalisterna; de sluga börshajarna som placerar sina miljarder i brevlådeföretag
runt om i världen för att undvika att betala skatt. Vi måste ta striden mot dem för att det är
våra kroppar som har producerat det värde som de stjäler från oss. Det finns inte en själ
inom den arbetande klassen som går med på detta system av utsugning som vi har låtit
staten skapa, genom frihandel, storbanker, och högerpolitik. Vi ska förklara sambandet och
visa var motsättningarna står. Vi ska göra det begripligt för folk att de miljardbelopp som ägs
av ett fåtal är våra pengar. Vi ska organisera arbetarklassen i ett motstånd mot kapitalets
maktelit för det är där de grundläggande motsättningarna står. Även den statsapparat som
möjliggör detta måste vi avslöja och kämpa mot, för staten och kapitalet sitter i samma båt.
Klasskampen hårdnar kamrater, historien upprepar sig och det blir tydligare för var dag. Med
världen framför våra fötter står vi återigen inför ett ekonomiskt världssystem på fall,
uppbackat av maktens elit och påhejat av fascistiska rörelser.
Vi segrade då, och vi kan göra det igen.
Bore Sköld

PARTIKONGRESSEN I ÖREBRO
Under några soliga dagar i början av maj i Örebro så genomförde Vänsterpartiet sin 41.a
kongress. Många glada och förväntansfulla ombud fanns på plats. Kongressen behandlade
658 motioner som handlade om stora politikområden som delar av partiprogrammet och det
ekologiskt-ekonomiska programmet. Men det fanns också många allmänna motioner och
förslag som rörde stadge- och organisationsfrågor.
Stämningen bland deltagarna var bra och trots de många motionerna så var tidsbristen något
mindre än den varit de senaste kongresserna.
Från Västerbotten deltog ombuden Daniel Johansson Storuman, Sandra Karlsson Norsjö,
Jessica Åhlin Vännäs, Bore Sköld, Gudrun Nordborg, Mattias Sehlstedt, Bianca Byring,
Arijan Kan och Jonas Karlberg från Umeå.

Ombuden från Västerbotten: Från vänster Jonas Karlberg, Peter Möller (avgående partistyrelsesuppleant), Bore Sköld, Arijan
Kan, Jessica Åhlin, Daniel Johansson, Bianca Byring, Mattias Sehlstedt, Gudrun Nordborg och Sandra Karlsson.

Bland motionerna fanns kritik och förslag till avbrutet regeringssamarbete. Partistyrelsens
svar på frågorna fick majoritetens stöd på kongressen. Partistyrelsens åsikt kan väl
sammanfattas med ett citat ur Jonas Sjöstedts öppningstal till kongressen. Vi är alltid
beredda att sätta oss ner med regeringen vid förhandlingsbordet. När resultatet är en politik
som stärker välfärden och minskar klyftorna så kan vi ställa oss bakom det. Men när vi inte
är överens, som om flyktingpolitiken, värdlandsavtalet med Nato eller Vattenfall, då är vi i
kristallklar opposition. Det är ett sådant parti vi är. Vi genomför viktiga förändringar och vi står
för det vi tror på.
Men det fanns också ett antal motioner som kongressen biföll mot partistyrelsens linje,
exempelvis strategin i fråga om avvecklingen av kärnkraften. Andra motioner som bifölls var
bl.a. att Vänsterpartiet ska arbeta för att högkostnadsskyddet även ska gälla tänder och att
Vänsterpartiet ska arbeta för att EU ska ta bort terrorstämplingen av PKK. Motionen om att
Vänsterpartiet ska verka för att planering och utförande av mordbränder mot asylboende,
tilltänkta asylboende samt flyktingförläggningar ska klassas som terrorbrott bifölls också av
kongressen. Motioner om att 6-timmarsdagen/30-timmars arbetsvecka ska bli en av våra
huvudfrågor åren framöver bifölls. Dessutom fick partistyrelsen i uppdrag att ta fram
beräkningar på hur 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön kan genomföras med en annan
finansiering än löneutrymmet och att strategin med att finansiera arbetstidsförkortning genom
att uppge löneutrymme uppges.
Kongressens beslut om att anta Eko-ekoprogrammet var ett stort kliv i klimatpolitiken.
Programmet som beskrivits som det mest ambitiösa och den mest realistiska
klimatomställningsplan som någon politisk rörelse lagt fram i Sverige. Genom att knyta ihop
idétraditionen från arbetarrörelsen och miljörörelsen har Vänsterpartiet skapat ett program
som kan utgöra grunden för en omställning till ett mer hållbart, friare och jämlikare samhälle.
Miljörörelsen förmåga att formulera radikal klimatpolitik har här knutits samman med
arbetarrörelsen förmåga att samla breda rörelser i sin strävan att göra människor liv bättre.

Vi ser att marknadens osynliga hand inte löser klimat- och miljöproblemen lika lite som
låginkomsttagaren dåligt klimatsamvete gör det. För att omställningen ska förverkligas
behövs en bred och folklig rörelse, som driver på för politiska förändringar. Vänsterpartiet vill
vara med och bygga den rörelsen. Vi lägger inte skulden för klimatförändringarna hos vanligt
folk, utan är istället lyhörda inför den vardag som människor lever i.
Jonas Sjöstedt med förankring i Västerbotten omvaldes enhälligt av kongressen som
partiordförande för de kommande två åren. Arijan Kan från Umeå valdes som suppleant till
partistyrelsen. Jeanette Velander från Skellefteå valdes som ledamot i valberedningen och
Mattias Sehlstedt Umeå valdes som ersättare i revisionen.
Lennart Arvidsson

16-17 juli

Storumandagarna
Alltid helgen efter midsommar

Tärnaby Gränshandelsmarknad 22 – 24 juli
Trästockfestivalen Skellefteå 23-24 juli
Häng med Vänsterpartiet och Ung Vänster på
marknader och festivaler i sommar!
Gör något roligt och viktigt i sommar. Vänsterpartiet och Ung Vänster kommer att finnas på
plats på Storumandagarna 1-3 juli, Åsele Marknad 16-17 juli, Tärnaby Gränshandelsmarknad
och Trästockfestivalen i Skellefteå 22-23 juli. Vänsterpartiet och Ung Vänster kommer att ha
marknadsstånd/tält. Vi kommer att dela material och framför allt prata politik med
intresserade och sympatisörer. Ju fler medlemmar som deltar, ju trevligare arrangemang.
Vårt deltagande kommer naturligtvis att samordnas, ev. övernattning fixas m.m.
Är du intresserad av att delta några timmar eller heldagar under Storumandagarna, Åsele
Marknad eller Tärnaby Gränshandelsmarknad så ta kontakt med Daniel Johansson från
Storuman. Tel. 070-210 36 84 alt. e.f.d.johansson@gmail.com.
Intresserad av att delta på trästockfestivalen i Skellefteå så ta kontakt med Lilian Nilsson
eller Filip Palukka. Dessa nås på tel. 070-7781005 alt. skelleftea@vansterpartiet.se

VÄNSTERFORUM LÖR. 20 AUG.
Lördag 20 augusti arrangerar Vänsterpartiet tillsammans med Ung Vänster och
VSF Vänsterforum i Umeå. Arrangemanget består av seminarier under dagen
och festligheter på kvällen.
Föreläsare som är klara: Frances Tuuloskorpi som bl.a. skrivit
boken ”Slutsnackat” om olika former av arbetsplatskamp.
Wilma Golding ledamot i Ung Vänsters förbundsstyrelse talar om
staten.
På kvällen festligheter, bl.a. stand up med Lars Ohly.
Bor du inte i Umeå men vill delta på Vänsterforum så kan vi ordna
övernattning hos partikamrater så att du kan kombinera lördagen
med arrangemanget kring Jonas Sjöstedts sommartal under söndagen.

UNG VÄNSTER VÄSTERBOTTEN
Ung Vänster har under året arbetat med att bygga upp en starkare organisation. Vi har nu
två aktiva klubbar och en anställd ombudsman. Det ger oss goda förutsättningar att ta nästa
steg - att på allvar växa i hela Västerbotten och förändra samhället och den politiska
debatten. Vill du att Ung Vänster besöker din ort och din partiförening? Bjud in oss för att
hålla pass i feministiskt självförsvar eller för att berätta mer om oss och vår verksamhet!
Ellen Kling distriktsordförande Ung Vänster Västerbotten
073-816 41 47, ellen_kling@hotmail.com
Adam Määttä ombudsman
070-466 71 70, adam.maatta@ungvanster.se
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