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Distriktsstyrelsens arbete och valet 2018
Det gångna året har på många sätt varit ett omvälvande år inom världspolitiken. Det
understryks kanske framför allt av det amerikanska presidentvalet. Extremhögerns
framgångar visar hur viktig och betydelsefull vår egen kamp är. Att byta riktning och
lägga om grunden för rådande politik maktordning kommer inte att bli enkelt. Det är
ingenting vi gör i en handvändning, men det är absolut nödvändigt.
Det krävs en stark vänster för att kunna vända utvecklingen. I svensk politik är det
Vänsterpartiet som utgör den kraften. Målsättningen med vårt arbete ska vara att de
socialistiska och feministiska idéerna ska slå rot hos befolkningen. Det är på det
sättet förutsättningarna för en grundläggande samhällsomvandling blir möjlig.

2017 kommer framförallt att handla om att finslipa vår egen organisation och påbörja
arbetet inför valåret 2018. I skrivande stund så genomförs den s.k.
partiföreningsskolan där målsättningen är att alla partiföreningar i länet ska delta.
Under det kommande året kommer distriktsstyrelsen också att utse en valkommitté
som ska organisera valarbetet på länsnivå och samtidigt stötta partiföreningarna i sitt
arbete.
Den 18 november genomför partidistriktet sin valkonferens där listorna till riksdag och
landsting/region fastställs. Partidistriktets valberedning kommer att genomföra en
rådgivande medlemsomröstning inför konferensen. Eftersom det är partikongress i
februari 2018 så kommer också medlemmarna i samband med omröstningen att få ta
ställning till vilka ombud som ska bli ombud från Västerbotten.
DS kommer därutöver att tillsätta två arbetsgrupper att ta fram förslag till regionala
program för sjukvård och länspolitik för årskonferensen 2018 att anta.
Medlemsvärvning, medlemsvård och Zetkin
För att stärka vårt politiska inflytande måste vi bli fler medlemmar och för att
garantera en stark medlemsbas måste varje kamrats engagemang och kompetens ta
tillvara på. Det ska finnas många olika sätt att vara medlem i Vänsterpartiet, och hur
det möjliggörs vill vi utveckla ytterligare under året.
Ett av de sätt vi från distriktet kommer att jobba med detta på är genom
programvaran Zetkin. Det är ett program vars syfte främst riktar sig till att underlätta
medlemshantering och aktivism. Betydande tid kommer att läggas på att få igång
detta system och utbilda medlemmar från partiföreningar. Genom Zetkin tror vi att vår
organisation kommer att stärka små som stora partiföreningar, och förvandla aktivism
från att var tidskrävande och svårplanerad, till att bli en självklarhet i vårt politiska
arbete. Genom Zetkin kommer vi även att genomföra en omfattande medlemsenkät
till alla medlemmar, för att tydligare förstå medlemmars intresseområden och därefter
bättre kunna rikta och prioritera vår verksamhet.
Under våren kommer även partiets nya centrala medlemsregister att tas i bruk. Det
kommer förhoppningsvis bli mer användarvänligt än det nuvarande. Målsättningen är
att minst en person från varje partiförening ska utbildas i användandet av registret.
Studier
Studier ska fortsatt vara ett högprioriterat område för distriktet, men till skillnad från
tidigare år kommer vi att fokusera på två tillfällen. En kurs med temat ”feminism i
praktiken och erfarenheter av arbete med arbetstids-förkortning” som genomförs
under dag två i samband med årskonferensen, och Vänsterforum i Umeå lördagen
innan Jonas Sjöstedts sommartal i augusti.
Vänsterdagarna har blivit ett återkommande inslag inom Vänsterpartiet.
Vänsterdagarna brukar innehålla ett späckat program med seminarier, föreläsningar
m.m. På många sätt både intressanta och lärorika dagar där även tillfälle ges till att
utbyta erfarenheter med andra vänsterpartister på plats. Distriktsstyrelsen kommer
att uppmana partiföreningarna i länet att skicka deltagare på Vänsterdagarna i
Malmö till hösten.

Sommarens marknader/mässor
Kommande sommar prioriterar partidistriktet deltagande vid Trästockfestivalen,
Vännäs- och Storumandagarna. Partidistriktet samordnar aktiviteterna med Ung
Vänster.
Jonas Sjöstedts sommartal:
I år kommer Jonas Sjöstedt att hålla sitt sommartal i Döbelns park i Umeå.
Arrangemanget sker i samarbete mellan partiet centralt och partidistriktet. Vi tänker
arbeta för att arrangemanget får stort genomslag och lockar många besökare.
Inlandsvänstern
Samarbetet mellan partiföreningarna i inlandet kommer att utvecklas än mer under
det kommande året. De närliggande partiföreningarna i våra granndistrikt kommer
även fortsättningsvis att bjudas in i samarbetet. Dessutom kommer mindre
partiföreningar vid kusten att bjudas in när det gäller landsbygdsfrågor.
Under våren kommer en videokonferens att genomföras med syftet att lyfta
gemensamma motioner i vår landsbygdspolitik inför partikongressen i februari 2018.
Under en lördag-söndag i början av hösten ska det även genomföras en lunch till
lunchträff i Storuman.
Partikongressen
I februari 2018 genomför Vänsterpartiet sin 42: a kongress. Distriktsstyrelsen
kommer att stötta partiföreningarna i kongresstudier och motionsskrivande.
Kongressombuden kommer att väljas genom en medlemsomröstning under hösten.
Internfeminism
Vi är inte på något sätt befriade från maktstrukturer där män överordnas kvinnor i vårt
parti. Vi har en viktig uppgift att som feminister även verka feministiskt internt i vårt
parti. För att krossa patriarkatet i samhället måste vi själv kunna föregå med gott
exempel genom att visa på en sund organisationskultur.
Under hösten sätts vallistorna till landstings- och riksdagsvalet. På listorna är det för
oss självklart att vi ska ha maximalt 50% män och att män aldrig står två i följd.
Målsättningen är att minst hälften av våra förtroendevalda ska vara kvinnor.
En feministisk åtgärd för att möjliggöra politisk aktivitet bland småbarnsföräldrar är att
möjliggöra barnpassning/barnaktiviteter vid partiets möten. Distriktsstyrelsen har
därför under det gångna året fattat beslut om hur detta ska fungera.
Stöd till partiföreningar:
De partiföreningar med mindre inkomster har svårare att genomföra
aktiviteter. Därför öronmärker distriktet även i år totalt 20 000kr för de partiföreningar
som har egna inkomster under 25 000 kr årligen. Det är upp till varje partiförening att
själv söka stöd att ta del av detta bidrag. Motkravet är att pengarna ska gå till
aktiviteter som aktiverar medlemmar och som följer distriktets ekonomiska policy.
Alarm – hemsida – sociala medier
Det mesta av vår interna information sänds idag via mail. Även om de flesta
medlemmar har sina mailadresser i vårt centrala medlemsregister så saknas

fortfarande en del. Det är viktigt att alla medlemmar som kan ta emot e-post
registreras i vårt register.
Vår medlemstidning ”Alarm” kommer att komma ut med ett 10-tal nummer under
verksamhetsåret i det nya trevligare formatet.
Distriktsstyrelsen ska, tillsammans med landstingsgruppen, utveckla partidistriktets
hemsida. På hemsidan ska information om aktuella politiska frågor och partidistriktets
arbete presenteras, inklusive interntidningen Alarm och ett aktivitetskalendarium
Samarbetet med andra partidistrikt
Det inleddes ett samarbete mellan partidistrikten i de fyra nordlgaste länen inför det
tänkta bildandet av en Norrlandsregion. Eftersom regionbildandet avbröts så
förändrades också förutsättningarna för samarbetet mellan partidistrikten. Det finns
emellertid fortfarande en rad gemensamma frågor där ett samarbete mellan
partidistrikten skulle stärka oss politiskt. Därför kommer vi att söka fortsätta dessa
gränsöverskridande träffar, till exempel inför nästa partikongress.
I inlandsvänsterns planering har tankar lyfts på ett ökat samarbete över
länsgränserna mellan partiföreningarna i inlandet. Granndistrikten kommer därför
fortsättningsvis att bjudas in till kurser och konferenser.
Samarbetet med Ung Vänster och VSF
Samarbetet med Ung Vänster och VSF har varit bra, och vi hoppas att det kan
fortsätta vara så. För att utveckla vårt samarbete hoppas vi kunna genomföra fler
gemensamma aktiviteter, inte minst i form av gemensamma studier och
arrangemang. Vi vet att Vänsterpartiet är i stort behov av att locka unga väljare, och
då måste vi känna igen deras vardag. Det bästa sättet att bygga ett parti i
Västerbotten där alla åldrar är välkomna, och dit alla kan känna tillhörighet, är genom
politiskt utbyte våra organisationer emellan.

