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 Vi tycker att allt 
eventuellt över-

skott som genereras skall 
återinvesteras i verksam-
heten.

Jag tror att klasskompromissandets politiska era andas sina sista andetag. 
Socialdemokratins Europa har bedragit arbetarklassen genom att kom-
promissa bort folkets förankring i demokratin, och arbetarklassens makt 
över samhället. Detta har skett gradvis så att skillnaderna var omärkbara, 
men idag har inkomstskillnaderna mellan fattig och rik, och maktkon-
centrationen i samhället blivit så stor, att folk inte längre köper att deras 
föreslagna reformer faktiskt gör skillnad i praktiken. 

Det går inte längre att snacka om ett samhällsbygge för alla när stats-
råden höjer sina löner till c:a 150 000 kr i månaden samtidigt som rekry-
teringen av vårdpersonal inte klaras av. Vad vi vill ha är riktig förändring; 
en demokratisering och en maktförflyttning från dem till oss. Och det, 
kamrater, kommer de aldrig att ge oss – vi måste ta den ifrån dem.

Hur ska vi då göra för att ta makten i Sverige – sett ur mina ögon, 
och Vänsterpartiets roll? Breda allianser av opposition mot orättvisor be-
höver byggas och val vinnas, men hur? Sverigedemokraterna attackerar 
det politiska etablissemanget. Det är väldigt framgångsrikt. Samtidigt 
vågar vi inte riktigt attackera etablissemanget längre av rädslan att vi 
skulle komma att associeras med SD. För två år sedan ledde vänstern i 
Europa ur ett socialistiskt perspektiv och med vind i seglen kraven på 
EU:s undergång. Idag tror partikamrater att det vore politiskt självmord 
att kräva EU-utträde.

Vi måste ta ett djupt andetag, samla kraft och dunka sönder den mur 
av oro och feghet som står mellan oss och maktens elit. Vår ideologiska 
ryggrad måste vara intakt och våra politiska krav radikala. Vi måste mo-
bilisera för ett socialistiskt och rättvist samhälle. Vi måste etablera ett 
starkt politiskt alternativ som alltid stödjer arbetarklassens krav på de-
mokrati. Arbetarklassen kommer att behöva ta ställning för politiken förr 
eller senare, och med ett sjunkande socialdemokratiskt parti ser förut-
sättningarna bättre ut än någonsin för ett parti som Vänsterpartiet. 

ÅSA FAHLÉN, ordförande för LR.

BORE SKÖLD, DISTRIKTSORDFÖRANDE
LEDARE

KLASS-
KOMPROMISSENS 
SISTA ANDETAG
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Den 13 maj är det hundra år sedan som det Social-
demokratiska ungdomsförbundet (SDUF) bröt med 
socialdemokraterna och grundade Sveriges social-
demokratiska vänsterparti.  MER PÅ SIDAN 4 

21/5 Nomineringsstopp  (OBS!)
Vänsterpartiet Västerbotten ska utse en ny ersätta-
re till Folkhögskolestyrelsen.  MER PÅ SIDAN 3 

18/6 Distriktsstyrelsen har möte 
Mötet kommer bland annat planera sommarens 
deltagande vid marknader och festivaler runtom i 
länet. Vill du hjälpa till? Hör av dig till distriktet!

26/8 Vänsterforum 
Föreläsningar och temamöten kring ideologi och 
vänsterpolitik som förra året. Mer information kom-
mer i nästa Alarm.

27/8 Sommarstalet 
Jonas Sjöstedt håller sommartal 27 augusti i 
Döbelns park, Umeå. Det blir tal, musik, barnakti-
viteter och mat/fika till försäljning. Mer information 
kommer i nästa Alarm.

Innehåll 
2 Rapport från landstinget
3 Påminnelse om Vindelälvsloppet
3 Den nya distriktsstyrelsen
3 Nominera till Folkhögskolestyrelsen
4 Vänsterpartiet fyller 100 år
5 1 maj runtom i Västerbotten.

LR vill se ett totalförbud för vinster i skolan.



2 ALARM   NR. 2   MAJ 2017

 vänsterpartiet västerbotten

När planerna på en Norrlands-
region föll blev det tydligt att 
landstings- och regionorganisa-
tionen måste slås ihop och att en 
helt ny organisation skapas. Den 
nya organisationen som kommer 
att innehålla hälso-och sjukvård, 
regional utveckling, kultur och 
kommunikationer beräknas träda 
i kraft 1 jan 2019.

Det är något som alla partier 
varit eniga om och förhandlingar 
om hur den nya regionkommunen 
ska organiseras tog fart. Problemet 
är att det varit otroligt bråttom, 
och eftersom det har varit svårt att 
hinna förankra och diskutera frå-
gorna inom partiet så har vi kriti-
serat det här förfaringsättet.

Det har också varit svårt när 
alla de andra (sd har inte varit 
med) varit överens, att få gehör 
för våra åsikter. Vi hade hellre sett 
fler nämnder än utskott och fler 
ledamöter.

Vi har fått gehör för att införa 

ett ”Rättighetsutskott” (namnet 
inte riktigt klart) där frågor som 
rör våra mänskliga rättigheter ska 
rymmas.

I organisationsförslaget före-
slås att arvodena ska höjas, exem-
pelvis höjs högsta arvodet från 1,3 
till 1,4. Vi motsätter oss alla arvo-
deshöjningar!

Just nu pågår budgetförhand-
lingarna mellan oss, S och Mp, 
ytterligare en process som vi varit 
kritiska till, exempelvis så vi fick 
underlagen mindre än ett dygn 
innan vi skulle sätta oss för första 
gången och tiden är och har varit 
knapp. Men trots att förhandling-
arna inte är klara så är vi överens 
om att inga nedskärningar ska ske 
2018 och att vi kommer att göra 
satsningar redan hösten 2017. 

Några exempel på satsningar 
är att förbättra kompetensförsörj-
ningen, köp av utbildningsplat-
ser för specialistsjuksköterskor. 
Förbättra tillgängligheten, köp av 

psykiatriska och barnpsykiatriska 
utredningar. Arbetsmiljösatsning 
genom digitalisering (datorer, 
skärmar, system med mera).

2018 avsätter vi medel till IVF 
för ensamstående, till patienter 
med medfödda funktionsnedsätt-
ningar och barnhälsovården. Vi 
omfördelar kostnaderna för utom-
länsvården och till kulturbolagen 
räknar upp stödet som länge har 
stått stilla.

Vi planerar för ett plus i slutet 
av 2017 som gör att det också finns 
möjlighet att göra satsningar un-
der 2018.

I övrigt så kommer vi i lands-
tingsgruppen att arbeta lite mer 
utåtriktat framöver; vi kommer 
exempelvis att besöka fler verk-
samheter och även dela flygblad 
under våra gruppdagar. 

Och som alltid annars är det 
bara att höra av er om ni har fun-
deringar eller frågor!

LISELOTTE OLSSON, LANDSTINGSRÅD   
RAPPORT FRÅN LANDSTINGET

Foto: Daniel Nyström

Det har 
varit svårt 
att hinna 
förankra och 
diskutera 
frågorna 
inom partiet. 
liselotte  
olsson, lands-
tingsråd

kontakt 
070–296 52 00 
liselotte.olsson@
vll.se

EN NY 
ORGANISATION 
MÅSTE SKAPAS

Foto: Daniel Nyström
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 NY DISTRIKTSSTYRELSE  Distriktsstyrelsen 
samlades till möte den 22 april i Umeå. På mötet 
utsågs bland annat kontaktpersoner till de par-
tiföreningar som saknar DS-ledamöter. Tanken är 
att DS-ledamöterna ska ha regelbunden kontakt 
med och besöka respektive partiförening vid något 
tillfälle under hösten. Distriktsstyrelsen besluta-
de också att återigen uttala sitt fulla stöd till ett 
kärnkraftsfritt Bottenviken.

Kontaktpersoner
Åsele: Monica Nilsson och Daniel Johansson
Dorotea: Monica Nilsson och Daniel Johansson
Sorsele: Lilian Nilsson och Andreas Nuottaniemi
Malå: Andreas Nuottaniemi och Elisabet Forssell
Lycksele: Sandra Karlsson och Kjell Bäckman
Robertsfors: Sandra Karlsson och Kjell Bäckman
Vännäs: Lilian Nilsson och Bore Sköld
Bjurholm: Niklas Westermark och Elisebet Forssell
Vindeln: Bore Sköld och Niklas Westermark

Foto: Lennart Arvidsson

Den nya 
distriktsstyrelsen

Från vänster: Niklas Westermark, Kjell Bäckman, Elisabet Fors-
sell, Monica Nilsson, Lilian Nilsson, Daniel Johansson, Sandra 
Karlsson, Andreas Nuottaniemi och Bore Sköld.

 ANMODAN  Vänsterpartiet Västerbotten ska utse 
en ny ersättare till Folkhögskolestyrelsen. Det är en 
styrelse för Folkhögskolorna i Storuman och Vin-
deln som har Landstinget som huvudman. Valbe-
redningen vill ha din nominering senast 21 maj. 
Mejla din nominering till Ylva Hedqvist Hedlund i 
partidistriktets valberedning:

 ylva@villvattnet.se. 

Nominera till 
folkhögskolestyrelsen

Som informerats om tidigare så 
om det finns det intresse så kom-
mer Vänsterpartiet Västerbotten 
att försöka få ihop ett gäng som 
springer Nya Vindelälvsloppet va-
låret 2018. Några av er har hört av 
sig som intresserade av att delta, 
men det behövs fler. Det kan tyck-
as vara tidigt med intresseanmäl-
ningar redan nu. Men tiden går 
fort och det är viktigt att få veta 
hur stort intresset för att delta är. 
Om det inte kolliderar med andra 
åtaganden så kommer en taggad 
Jonas Sjöstedt att springa en av 
sträckorna. Efter förra numret av 
Alarm så har det börjat komma in 
intresseanmälningar, men vi be-
höver bli fler. 

Nya Vindelälvsloppet drogs 
igång 2015 efter ett uppehåll på 
10 år och prövar sig fram både 
vad gäller stafettsträckor och tid-
punkt för loppet. Det finns klasser 
för enbart löpning och en blan-
dad klass för cykel och löpning. 
2016 genomfördes loppet med 
28 sträckor. Det finns i nuläget 
ingen information om datum att 
ge ännu. Starten sker vid potatis-
backen i Ammarnäs och med mål-
gång vid festplatsen i Vännäsby. 
Vänsterpartiet har inga tankar på 

att slå några rekord eller vinna 
loppet. Se det snarare som en möj-
lighet att lägga upp ett motions-
program, ha kul tillsammans med 
andra vänsterpartister och samla 
kraft inför valspurten 2018. 

Arrangörerena skriver så här 
om loppet: ”Vi följer det blivande 
biosfärområdet, nationalälven och 
Arena Vindelälven, världens 
längsta och vackraste arena med 
högklassiska motionsarrangemang 
och besöksupplevelser från Am-
marnäs till Vännäsby.” För att veta 
om vi ska gå vidare med förbere-
delserna för detta så behöver vi 
veta hur stort intresset är. Anmä-
lan är inte bindande, men vi behö-
ver få koll på ett ungefärligt in-
tresse om hur många som kan 
delta för att veta om vi ska fort-
sätta satsa krut på detta. Är du in-
tresserad av att delta? Mejla i så 
fall till  lennart.arvidsson@ 
vansterpartiet.se 

LENNART ARVIDSSON, UMEÅ 
FÖRFRÅGAN

Foto: Wikimedia Sverige

PÅMINNELSE OM 
VINDELÄLVSLOPPET 
VALÅRET 2018

Besök Vindelälvsloppets hemsida för 
mer information om loppet.

 http://www.vindelalven.se/vlopp/swe/
default.cfm

i
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Socialdemokratins tidiga historia 
i Sverige var turbulent och myck-
et berodde på att det inte fanns 
samförstånd inom partiet huruvi-
da man skulle röra sig i en refor-
mistisk eller revolutionär riktning. 
Partiets ungdomsförbund Socialis-
tiska ungdomsförbundet (SU) rörde 
sig snabbt i en revolutionär anaris-
tisk riktning varför partiet kom att 
alltmer isolera ungdomsförbundet. 

Som svar på denna spricka 
bildade SU:s Malmöklubb Soci-
aldemokratiska ungdomsförbundet 
(SDUF) den 24 mars 1903 och an-
tog partiets hela program som sitt, 
kombinerat med en stark anti-
militaristisk hållning, och 1905 
beslutade Socialdemokraterna att 
anta SDUF som sitt ungdomsför-
bund. Därefter isolerades SU helt, 
och 1908 blev ledarna med hela 
SU-förbundet uteslutna ur det so-
cialdemokratiska partiet. Genom 
detta skiljdes anarkimsen från so-
cialdemorkatin.

SDUF:s medlemmar kallade 
sig ”ungdemokraterna” och hade 
tidningen Fram som organ för att 
kontrastera det gamla anarkistiska 
förbundets tidningen Brand, men 
det dröjde inte länge innan det 
började uppstå motsättningar inom 
SDUF. När Per-Albin Hansson var 

VÄNSTERPARTIET 
FYLLER 100 ÅR

DANIEL NYSTRÖM, UMEÅ  
HISTORISK BAKGRUND I KORTHET

ordförandet för ungdomsförbundet 
och redaktör för förbundstidningen 
Fram bildades Stormklockan som en 
reaktion mot den censur som ka-
raktäriserade i Fram.

Vid SDUF-kongressen 1909 
valdes en radikalare förbunds-
ledning som stod närmare sina 
medlemmarna vilket innebar till-
tagande spänningar med moder-
partiets högerdominerade partiled-
ning. Den nya förbundsledningen 
företräddes Zeth Höglund. Kon-
gressen antog även den nybildade 
tidningen Stormklockan till för-
bundstidning.

Förbundsledningen framförde 
hård kritik mot partiet på flera 
punkter, däribland att (1) par-
tiet inte varit trovärdiga ifrågan 
om internationalism och antimi-
litarism, (2) Hjalmar Brantings 
proklamerade borgfred där den 
socialistiska kampen av nöd var 
tvungen att läggas åt sidan för att 
sluta upp bakom nationen, och 
(3) den parlamentariska strate-
gin och ”ministersocialism” som 
ungdsomförbundet ansåg skulle 
skada arbetarrörelsen och bara leda 
till en borgerlig demokrati och inte 
socialism.

Sprickan mellan parti och 
ungdsomförbund växte succes-

sivt och på grund av slitningar 
började de två att arbeta fram 
enighetsklausul som beskrev re-
lationen mellan organisationerna. 
enighetsklausulen antogs av båda 
organisationers respektive kon-
gresser men med en betydande 
skillnad. SDUF:s kongress antog 
även ett kritiskt uttalande som 
menade att partiets riksdagsmän 
”i väsentligt mån frångått partiets 
program” som ytterligare ökade 
spänningarna. 

År 1916 anordnade ungdoms-
förbundet Arbetarfredskonferen-
sen på vilken organisationer och 
klubbar som representerade drygt 
40 000 medlemmar deltog. Kon-
gressen antog även manifestet Fred 
till varje pris. 

Att ungdomsförbundet anord-
nade denna konferens, som hade 
avvisats, uppfattade partiledningen 
som mycket hotfull. I tidningen 
Social-Demokraten framfördes att 
SDUF ägnat sig åt en ”illojal skum-
raskmanöver av det slaget som partiet 
och fackföreningsrörelsen på intet vis 
vare sig kan eller får tåla”, och in-
för partikongressen år 1917 skrev 
Gustav Möller i partiskriften Tiden 
en artikel om ungdomsförbundets 
förbrytelser mot partiet och pre-
senterar partiledningens resolu-
tion som sa att SDUF ska (1) åter-
kalla 1914 års ungdomskongress’ 
ogrundade beskyllning mot den 
socialdemokratiska riksdagsgrup-
pen, (2) återkalla beslutet från 1914 
om särpolitik vid kommande riks-
dagsmannaval, och (3) godkänner 
i oförändrat skick den så kallade 
enighetsresolutionen – munkorgs-
stadgan – som innebar att ung-
domsförbundet skulle underkasta 
sig partiledningen. 

En tid innan det partikongres-
sen 1917 hade SDUF genomfört en 
medlemsomröstning och avgjort 
frågan för egen del: Med 5 428 
röster mot 158 hade ungdomsför-
bundet avvisat partistyrelsens ul-
timatum. 

Vid SDUF:s kongress 13 till 16 
maj 1917 bildade organisationen 
Sveriges socialdemokratiska vänster-
parti, och splittring av den social-
demokratiska rörelsen i Sverige var 
ett faktum.

...ungdoms-
förbundet 
förklarar sig å 
sin sida redo att 
vid alla tillfällen 
främja partiets 
verksamhet i full 
överensstäm-
melse med av 
partiet och dess 
underavdel-
ningar fattade 
beslut.

partiledning-
ens klausul 
som antogs av 
s-kongressen 
1914.

...ungdoms- 
förbundet 
förklarar sig å 
sin sida redo att 
vid alla tillfällen 
främja partiets 
verksamhet i full 
överensstäm-
melse med 
partiets program 
och socialismens 
principer.

sduf:s motför-
slag som an-
togs av sduf:s 
kongress 1914.
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1. Demonstrationståg i Umeå med cirka 1500 delta-
gare. Foto: Elisabet Forssell.

2. Samling på torget för tal i Umeå. Talade gjorde Ul-
rika Edman (v), Anton Sandin (VSF) och Alva Asproth 
från Ung Vänster. Foto: Daniel Nyström

3. Första maj(efter)fest på Hamnmagasinet i Umeå. 
Malin Björk talar. Foto: Daniel Nyström

4. Första maj-tal av Signe Sandqvist från Ung Vänster 
i Vännäs.

5. Samling inför demonstration i Vilhelmina. Foto: 
Monica Nilsson.

6. Demonstrationståg i Skellefteå. alade gjorde Tho-
mas Hashemi (v) och Signe Eriksson Näsholm från 
Ung Vänster. Foto: Agneta Hansson.
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