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Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten

JONAS SJÖSTEDTS SOMMARTAL
SÖN. 21 AUGUSTI, 12:00 – 15:30
I DÖBELNS PARK UMEÅ.
Program:
12:00 Kalasorkestern Umeå (samlingsmusik).
12:40 Magda Andersson: Visartist och låtskrivare med band.
13:00 Tal av Ulrika Edman gruppledare för Vänsterpartiet i Umeå Kommun.
13:10 Magda Andersson.
13:30 Tal av Hanna Cederin ordförande Ung Vänster.
13:45 Kalasorkestern Umeå med alldeles för mycket instrument, blandat
med spex och humor.
14:00 Tal av Jonas Sjöstedt. (Alla tal teckentolkas)
14:30 Vänsterfeministiska swingkollektivet Cats & Dinosaurs
från Göteborg.

Barnaktiviter, mat och fika till försäljning m.m

Välkommen!

Glad sommar kamrater!
Hoppas ni alla får fint väder, trevliga tider, rimlig ledighet och lever med sund hälsa. Tänk
tillbaka på förgående år och de kriser vi då stod inför, kom ihåg all kärlek och värme som det
innebar med Refugees Welcome och bomben av ideellt och politiskt engagemang det
skapade. Glöm inte bort att det är politisk handling som leder till förändring, och det är vi som
skapar handling genom vår gemensamma kamp.
Ordförande Sköld

Den 20 augusti har ni alla chansen att delta i Vänsterforum Umeå 2016. En heldag fylld med
föreläsningar och trevligheter tätt följt av Jonas Sjöstedts sommartal på söndagen 21/8. Här
kommer ett axplock av det ni får ta del av:
- Vilma Bolding, styrelseledamot Ung Vänster, föreläser om Vänsterns syn på staten och
makten över samhället.
- Frances Tuuloskorpi, föreläser om facklig kamp på arbetsplatser där man inte tror att det
går att göra något.
- Lars Ohly, fd. partiledare Vänsterpartiet, föreläsning samt Stand-up
- Daniel Sestrajcic, riksdagsledamot Vänsterpartiet, om finanshajar och hur vi fångar dem.
Boende kommer att anordnas hos partikamrater eller annat för alla som anmäler närvaro.
Gemensam middag kommer att finnas för de som vill. På kvällen håller Lars Ohly stand-up;
plats för detta är ännu inte bokad.

Rapport från landstinget
Budget och uppdrag för 2017 är nu förhandlade och klara. Trots kärv ekonomi kan vi i nästa
års budget göra satsningar och budgeten innehåller inga förslag på nedskärningar. Vi höjer
skatten med 50 öre där större delen, tyvärr, behövs för att betala till det nya
skatteutjämningssystemet, vilket kostar oss cirka 65 miljoner per år fram till -19.
Ökade och riktade statsbidrag för satsningar på välfärden till bl.a tandvården, psykiatri,
förlossningsvård, glasögonbidrag och kostnadsfria läkemedel för barn, gratis mammografi
(gäller från 1 juli-16). Dessa ökade och nya statsbidrag är till stor del V:s förtjänst som
lyckats i budgetförhandlingarna med regeringen.
Höjda generella statsbidrag (10 miljarder totalt) Innebär preliminärt 57 miljoner till VLL, men
eftersom summan är preliminär räknar vi med 45 miljoner i budgeten.
Majoritetens förslag till rambudget - närmare och mer specifika satsningar
kommer att tas av Landstingsstyrelsen.
Uppräkning av samtliga nämnders budget med 2,6 procent (för att möta löne- och prisindex)
Satsningar på oss som attraktiv arbetsgivare: -17 miljoner
- Främja framtida rekryteringsinsatser genom bl.a utökning av antalet AT/ST-tjänster
- Förbättras integrering och etablering på arbetsmarknaden genom bl.a snabbspår för
nyanlända.
- Riktade insatser för att förebygga och minska sjukskrivningar.- Fortsatt arbete med
arbetstidsförkortning som ett led i förbättrad arbetsmiljö.
Satsningar inom hälso- och sjukvård: - 61 miljoner
- Resursförstärkning till sjukhusvård,primärvård och tandvård
för att möta utvecklingen inom vården.
- Finansiering av nya läkemedel.
LiseLotte Olsson

- Resursförstärkningar till habilitering för barn och vuxna.
-Vidareutveckling av e-hälsolösningar.
I fjol skrev vi i majoriteten en ny landstingsplan med fyra
övergripande mål med riktade uppdrag som ska tydliggöra
det vi vill ska ske under respektive mål. De riktade
uppdragen gäller för ett år i taget.
Målet: Bättre och jämlik hälsa
Uppdrag: - Samverka kring flyktingar och nyanländas hälsa.
- Utveckla äldrehälsovården i primärvården
- Utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt
och sexuellt våld.
Målet: God och jämlik vård

LiseLotte Olsson

Uppdrag: - Ett sjukhus på tre orter ska förstärka en sammanhållen sjukhusstruktur.
- Implementera innovativa lösningar inom e-hälsa i samverkan med andra aktörer.
Målet: Aktiv och innovativ samverkanspartner
Uppdrag: - Arbeta för en regionbildning i norr.
- Mer effektivt utnyttjande av landstingets lokalytor.

Målet: - Attraktiv arbetsgivare
- Uppdrag: Tillvarata kompetenser i länet för att därigenom bidra till förbättrad integration och
etablering på arbetsmarknaden.
- Synliggöra jämställdhetsarbetet i landstinget verksamheter.
Vill du veta mer eller har funderingar så hör av dig!
liselotte.olsson@vll.se

Rapport från partistyrelsen
Då var det första mötet med partistyrelsen avklarat! Jag blev invald i partistyrelsen på
kongressen i Örebro, och det känns ju givetvis mycket hedrande och spännande. Någon
liknade detta med att komma som ny ledamot vid att börja på en ny skola. Jag kan delvis
känna igen mig i den känslan. Jag ser framemot att arbeta i partistyrelsen, och hoppas på att
kunna tillföra nya perspektiv och analyser för att ta vårt parti framåt.
På partistyrelsens senaste möte diskuterades partiets kommande studiesatsning som är
oerhört ambitiös - ja, rent av den största studiesatsning som gjorts i Vänsterpartiet någonsin
faktiskt. Hela partistyrelsen kommer engageras i ”Partiföreningsskolan” som ska ges till
partiföreningar runt om i hela landet. Mer information om detta spännande projekt kommer
framöver.
Budgetsamarbetet med regeringen och strategier kring detta var en annan viktig punkt på
dagordningen inför den kommande höstbudgeten. Vi har ju möjlighet att förhandla med
regeringen om statsbudgeten och ser det som en chans att föra fram så mycket så möjligt av
vår politik.
Dessutom gick vi vidare med det omfattande opinionspåverkansarbete där partiet sedan
tidigare anlitat en extern byrå som genomför olika mätningar, analyser och intervjuer som
alla ska ge oss åtminstone en del av svaren på: Hur uppfattar vanligt folk Vänsterpartiet? Hur
ska vi nå våra målgrupper?
I mars fick förra partistyrelsen en första preliminär rapport. Vid detta möte så introducerades
vi nya ledamöterna i vad det handlade om och vi fick en lite djupare bild i hur vi uppfattas
som parti av väljargrupper som är centrala för oss, men där vi inte når önskvärt stöd: LOarbetare exempelvis. Vid nästa partistyrelsesammanträde i juni ska vi få en samlad bild av
vad som kommit fram. Detta arbete syftar till att
ligga till grund för strategidiskussioner i
partistyrelsen kring fortsätta vägval framåt inför
valrörelsen. Vi behöver bli bättre på att identifiera
och förstå våra målgrupper, vad som hindrar dem
att ta steget in i vänstern och hur vi når dem som
parti.
Jag ser en del av det arbete som kommer med
det förtroende jag har fått att sitta i partistyrelsen,
är att vara ute i våra partiföreningar och
partidistrikt. Det är något jag tar på allvar. Jag
besöker gärna din partiförening, för att hålla ett
föredrag, delta i en diskussion eller bara hjälpa
till.
Önskar alla en bra sommar,
Arijan Kan

Kärnkraft vid Bottenviken?
Under helgen 21-22 maj samlades ett stort antal kärnkraftsmotståndare i Skellefteå för att ta
del av en rad föreläsningar med anknytning till kärnkraft. Pia Risán var där och återger
sammanfattningar av ett par av föreläsningarna här. Samlingen genomfördes naturligtvis
med anledning av kärnkraftsbygget i Pyhäjoki.
Stina Oscarsson: Vi borde ha lärt oss mer av historien: Tjärnobyl, Harrisburg, Fukushima.
Energifrågan är global och kärnkraft och kärnvapen är intimt förbundna. Sara Lidman
citerades: en tärande snö som påverkar renarna och alla andra djur genom radioaktivitet.
Jordelivet är till låns och vi har inte rätt att äventyra arvsmassan. Hur långt sträcker sig
människans ansvar?
Vackra sköna Bottenviken sång: Bottenviken är en pärla, en juvel att värna om. Vackra
sköna Bottenviken bräckta lilla innanhav. Kärnkraftsfritt ska Bottenviken va.
Lena Lagerstam påpekade närheten till tätorterna i Norrland; Haparanda/Torneå, Kalix,
Luleå, Piteå, Skellefteå, Robertsfors, Umeå, Sundsvall. Här bor 750.000 människor. Vad
händer vid en olycka? Var förvaras avfallet?
Lea Launokari, Kvinnor för fred, Finland.
Det fina naturområdet är redan förstört i
Pyhäjoki. Människorna är rädda, vågar inte
prata och försäljningen av sommarstugor har
splittrat familjer. Hanikivistenen från 1323
kan inte besökas för det finns ingen väg till
detta fornminne.
Kritiken mot atomkraft och kärnvapen är
massiv bland folk men makthavarna lyssnar
inte. De ljuger när de hävdar att det inte är
skattepengar som används till byggandet.
Agneta Andersson professor i marin ekologi. Umeå universitet. Störst
temperaturförändringar förväntas i Norrland under januari-februari med höjd
medeltemperatur. 4 grader på 100 år, Salthalten i havet blir också lägre. Förgiftning av
vattnet kommer att öka i både älvar och hav. Lägre syrekoncentration i vattnet. Ett brunare
hav ger sämre ljusklimat i havet. Fosfor leder till blå-gröna algblomningar ökar. Torskäggen
sjunker ned i sediment och dör.
Karin Hårding, Göteborgs Universitet. Bottenviken är ett unikt och sårbart innanhav.
Strömmingsbeståndet är genetiskt anpassat till sin miljö, liksom spigg, gädda, siklöja mfl.
Smaltång är inte blåstång upptäcktes 2005 och gillar bräckt vatten.
Vikaresälen kan bara få ungar i isen här under februari-mars. Nyfödd väger de bara 4 kg och
som vuxen 100 kg. I början på 1900 hade vi 200.000 vikaresälar, 1980 fanns bara 20003000 djur.
Cesium 137 efter Tjernobyl har regnat ner i sedimenten och det finns fortfarande höga halter
i strömming och i sälar. Vad händer med muddermassor som dumpas? Hur påverkar
kylvattnet? Ytterligare miljöbelastning är inte önskvärd!!
Måste inte naturen betraktas som en rättighetsinnehavare i framtida beslut? Behövs
lagstiftning?! Kommer Kalixlöjrommen att påverkas?
Oleg Bodrov, Green World, Ryssland, f.d. fysiker inom kärnkraftsindustrin. Att tjäna
pengar är huvudorsaken att man är så optimistisk kring kärnkraft i österländska baltiska

stater. Där finns gammal teknik och större risk för olyckshändelser. RosAtom Country har
egna tidningar och egna kärnkraftsverk. De flyttar kärnkraftverken till Sibirien från den
europeiska delen av Ryssland. Avfallsförvaringen är ett stort problem. Genetiska
förändringar har setts hos barn pga strålning. Nya lagar fastslår större avstånd för
strålningen så att St Petersburg hamnar utanför farlighetsgränsen. Förgiftningen förstör det
marina livet. Regionerna som konsumerar kärnkraftsenergi måste ta ansvaret för
slutförvaringen.
Johan Swahn mkg = miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning. Slutförvar enligt
KBS 3 metoden fungerar inte. Redan efter tusen år så kommer radioaktivt material ut.
Ansökningsprocessen kring avveckling är omfattande. Kärntekniklagen. SKB distribuerar en
rapport. Miljölagstiftningen ligger parallellt. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Kompletteringsfasen har pågått i 5 år.
Risto Paltemaa/STUK en övervakande myndighet för kärnkraft, gruvor mm Slutförvaring får
inte lämnas till kommande generationer. Det är förbjudet att importera och exportera
kärnavfall i Finland likaväl som i Sverige men görs. .
Pirkko Lindberg berättade om besök i Japan efter Fukoshima. 127 miljoner människor, kan
inte dricka importerat vatten, så de dricker förorenat vatten. Plutoniums halveringstid på
24000 år gör att etiketter från farmare i Fukoshima förfalskas för att de ska kunna sälja sina
produkter. Radioaktivt foder ges till djuren och folk äter kontaminerade grönsaker.
Toaletterna är hi-teck här, medan de saknas helt i stora delar i världen. 10 cm jord skrapas
bort och förvaras i sopsäckar som ska spridas solidariskt över landet, men dessa går sönder
inom fem år.
Eero Paloheimo, professor Finland. Vår planet är sjuk och vi är här för att rädda planeten.
En ny industrirevolution behövs. Vi måste ge militären en ny uppgift: Sluta kriga och Rädda
världen. Det är bråttom. Eco - städer är en del av lösningen. Ingen förorening, begränsad
användning av energi och återanvändning. I Kina har man startat 200 ekostäder. Inga bilar,
egen produktion av mat. Vindkraft, solenergi, bergvärme.
Vindkraftverk kan göras vackra som konstverk. Gamla städer måste
göras om totalt t ex Paris och London.
Paneldebatt: Thomas B Johansson, Eero Paloheimo, Olli Tiainen,
Isabella Katsimenis. Makt korrumperar- se på miljöpartiet i Sveriges
regering. Den tredje statsmakten -medias betydelse. Varför ska
Finland bry sig om vad vi tycker om Fennovoima –Sverige brydde
oss inte när Danmark protesterade mot Barsebäck?
Uttalanden gjordes som skickades till parlamenten i Finland,
Ryssland och Sverige.
Pia Risán, V Skellefteå

Vänsterpartiet på marknader och festivaler!
Vänsterpartiet finns på plats lör.-sön. under Åsele marknad.
Dessutom på Storumandagarna och Trästockfestivalen. Kom gärna och
träffa oss eller hjälp oss sprida material och diskutera politik.

GLAD MIDSOMMAR!

