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Så vinner vi valet! 
Intervju med våra riksdagskandidater Birger Lahti och Anna 
Hövenmark. sid 4

NOTISER

adress: Lulsundsgatan 13, 972 41 Luleå         hemsida: http://norrbotten.vansterpartiet.se        e-post: norrbotten@vansterpartiet.se

Bilder från Pride i Luleå och 
Pajala.  

Pride i Luleå och Pajala

Vänsterpartiet arrang-
erade en antirasistisk 
kurs med Expo.

Antirasistisk kurs
PÅ GÅNG I DISTRIKTET

2 - 10 aug  Stora Nolia i Piteå 
Jonas Sjöstedt deltar den 5 aug.

16 aug Centrala valturnén i Luleå 
med Jonas Sjöstedt och Ronny Eriksson

17 - 18 aug    Inlandsbaneturnén
i Gällivare, Jokkmokk och Arvidsjaur.

16 aug - 14 sept    Regionala valturnén

sid 2

sid 5

  Vi måste ta fajten vid 
köksbordet, i skolmat-
salen, på arbetsplatsen, 
på krogen! . 

 “ Framförallt måste vi 
påverka partikamrat-
er att förstå de prob-
lem och möjligheter 
som finns här! 

 “ 

Foto: Kalle Larsson
Vänsterpartiet Norrbot-
ten, Västerbotten, Jämt-
land och Dalarna ar-
rangerar en gemensam 
inlandsbaneturné.

Inlandsbaneturné

sid 6 Vänsterpartiet Norrbotten
Inga vinster i välfärden

Norrbotten – Inte till salu



Ledaren har ordet
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Nu är det dags för vardags-anti-rasism! Vi måste ta fajten vid köksbordet, i skolmatsalen, 
på arbetsplatsen, på krogen! Skulden för den eventuellt dåliga stämningen lägger vi på 
rasisterna! Vi tar den inte!

Vi är inte till salu!

LEDARE

Christina Snell-Lumio
ordförande V Norrbotten
christina@lumio.se

C. Snell-Lumio

Tummen upp för...
alla vänsterpartister som står upp för ett 
samhälle för alla - som mobiliserar och 
kämpar för en valseger den 14 sept!

Tummen ner för...
Sveriges regering som stödjer Israels 
apartheidpolitik och krig mot männis-
korna i Gaza.

Skriver denna ledare på 
årsdagen av Utøya. 
Tre år har gått och under dessa år 
har vi sett hur rasismen, intoler-
ansen och främlingsfientligheten 
har fått ny kraft och nya arenor 
både i Sverige och i Europa, 
samtidigt som den ekonomiska, 
ekologiska krisen fortgår utan att 
politiker vågar ta de där besluten 
som i grunden förändrar vårt eko-
nomiska system. Det är därför vi 
behövs! Det är därför vi nu går 
in i en ny valrörelse, det är där-
för vi mobiliserar människor. Det 
är därför vi syns ute på gator och 

torg! Det är därför Vänsterpartiet 
behövs! Vänsterpartiet gör skill-
nad där vi är med och bestämmer 
– vi kan göra skillnad även där vi 
står i opposition!

Det hände något den där 
dagen för tre år sedan. 
Rasismen har fått en arena som 
vi för 20 år sedan hade trott var 
omöjlig! Rasister skyddas idag 
av polisen, skyddas av yttrande-
friheten… Tystnaden är otäck, 
tassande på tår i media och vår 
tysta regering är otäck och när 
vi står där med vända ryggar och 
håller varandra i händerna så vet 
vi. Vi vill ha ett samhälle för alla! 
Tillsammans är vi enda lösnin-
gen!

Nu är det dags för 
vardags-anti-rasism! Vi 
måste ta fajten vid köksbordet, 
i skolmatsalen, på arbetsplatsen, 
på krogen! Skulden för den even-
tuellt dåliga stämningen lägger vi 
på rasisterna! Vi tar den inte!

Tre år efter Utøya står 
Norges jämställdhetsmin-
ister, Breiviks Fremskrittspar-
tiet, på Nordiskt Forum i Malmö 
och tar emot ett jämställdhetsdo-
kument inför flera tusen feminis-
ter! Hon buas av publiken, men 
fakta är att hon är inbjuden som 
jämställdhetsminister från ett 

land som upplevde en massaker 
på socialister för tre år sedan. In-
sikten är oerhört smärtsam när vi 
inser att rasismen finns runt om-
kring oss och aldrig egentligen 
har försvunnit, att den har bidat 
sin tid i mörka, gömda vrår och 
vad vi nu ser är hur den kryper 
fram ur skuggorna. Människor vi 
trodde känna blir rasister fram-
för våra ögon. Jag vet att det gör 
ont … Men det är nu vi måste 
stå upp! Det är nu det är dags! 
Det är nu vi måste ta varandra i 
händerna och ge den styrka vi så 
väl behöver! 

Vårt svar är tydligt! 
Tillsammans skapar vi ett sam-
hälle för alla!
Tillsammans skapar vi ett sam-
hälle utan vinstintresse! 
Vi är inte till salu! 
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OM KAMPVILJAN (KV)
Kampviljan är Vänsterpartiet Norr-

bottens medlemstidning. Den ges ut 

minst 4 gånger per år och skickas ut 

till partidistriktets medlemmar. Du är 

varmt välkommen att bidra i arbetet 

med Kampviljan på det sätt du kan 

och vill. Gärna med text och bild! 

Deadline för nästa nr. är den 1 okt.

REDAKTIONELLT

ANSVARIG UTGIVARE/
REDAKTÖR
Christina Snell-Lumio, Övertorneå

REDAKTION
Christina Snell-Lumio, Bertil Bart-
holdson, David Väyrynen

MED I DETTA NUMMER
Christina Snell-Lumio, Birger Lahti, 
Anna Hövenmark, David Väyrynen, 
Bertil Bartholdson.

Foton: Christina Snell-Lumio, Kalle 
Larsson, Bertil Bartholdson, Nina 
Berggård.

TRYCK
Kampviljan trycks i Luleå på Väns-
terpartiet Norrbottens eget tryckeri. 

Vänsterpartiet Norrbotten
Lulsundsgatan 13

972 41 Luleå
0920-12508, 0920-19475

norrbotten@vansterpartiet.se
http://norrbotten.vansterpartiet.se

 Bilder från Pride
i Luleå o Pajala

När du vill komma ihåg någon
Födelsedag, bröllop eller begravning

Använd
Arbetarrörelsens Minnesfond

Postgiro 6 62 88-2
Avkastningen på fonden går till studier
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Vänsterpartiet deltar på 
Stora Nolia i Piteå 2 - 10 augusti

Vänsterpartiet Norrbotten deltar på Nolia tillsammans med Ung Vänster, V-Västerbotten 
och V-Piteå med en stor monter nära Stora scenen. Alla partiföreningar och medlemmar 
är välkomna att delta och hjälpa till att sprida vårt program, valmaterial och värva med-
lemmar. 

Vänsterpartiets Program i montern
Lördag 2 augusti
Invigningsdag. 
Feministiskt tema. 

Söndag 3 augusti
Landsbygdstema. 
Tillsammans med Birger Lahti och 
Lena Olsson.

Måndag 4 augusti
Landsbygdspolitik. 

Tisdag 5 augusti
Tema : vinster i välfärden. 
Landstingsgruppen deltar
Jonas Sjöstedt intervjuas 15-16

Onsdag 6 augusti
Trafik/infrastruktur/gruvor/miljö, 
ev deltar Siv Holma och Anna 
Hövenmark.

Torsdag 7 augusti
Mångfald, antirasism.  

Fredag 8 augusti
Socialdemokraternas dag på stora 
scenen. Då behöver vi kunnigt folk 
i tältet för att ta diskussioner.
Lyfta vinsterna i välfärden.

Lördag 9 augusti
Alliansens dag på stora scenen. Då 
behöver vi kunnigt folk i tältet för 
att ta diskussioner.
Lyfta vinsterna i välfärden. 

Söndag 10 augusti
Piteå-tema. 
Kommunalpolitik.
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Birger Lahti och 
Anna Hövenmark 

svarar på frågor 
om valet

David Väyrynen: Efter åtta år vid 
rodret, kommer en rödgrön reger-
ing att mäkta med att bygga upp 
allt vad alliansregeringen har rivit 
ner?

Birger: Givetvis ska vi bygga upp 
ett välfärdssamhälle att lita på. Men i 
vilken takt detta låter sig göras beror 
på många paremetrar. Konjukturläget 
kan man inte bortse ifrån samt hur 
majoriteten i riksdagen törs prioritera. 
Men sedan tycker jag inte att vi bara 
ska rikta in oss på återställare för allt 
var inte bra före 2006 heller.

Anna: Inte på fyra år! Det beror ock-
så på vilka S väljer att samarbeta med. 
Finns inte (V)i med kommer det troli-
gen inte att hända så mycket.
 
DV:  Trots att Norrbotten är så 
stort till ytan har vi så lite att säga 
till om… Eller hur är det nu med 
det? Kan Vänsterpartiet Norrbot-
tens representanter göra någon 
skillnad? 

Birger:  Definitivt kan vi göra skill-
nad. Varför skulle inte vi kunna fram-
föra vår politik som gynnar Sverige 
men med norrbotten som en viktig 
motor och en viktig del av riket.

Anna: Det är jag övertygad om! 
Framförallt måste vi försöka påverka 
våra partikamrater som kommer från 
andra ställen att förstå de problem – 
och möjligheter som finns här! I andra 
hand andra partiers politiker.

 
DV: Och om du får chansen att 
sitta i riksdagen efter valet, vilka 
frågor kommer du att driva?

Birger: Det spelar säkert stor roll i 
vilket utskott man får representera 
(v) och driva vår politik. Men vi har 
ett helhetspolitik som jag känner 
mig trygg med så jag kommer att 
driva frågor som gör vardagen bätt-
re för de svagaste i samhället samt 
glesbygdsfrågor. Jag skulle ljuga 
om jag inte nämde skogsnäringen 
som en fråga som jag brinner för 
och då skogen som en del av lös-
ningen på klimatet och oberoendet 
av fossila bränslen.

Anna: Mina hjärtefrågor är miljö-
frågorna, och regionalpolitiken 
ingår per automatik även där! Eft-
ersom det finns lagändringar som 
måste till, bl.a. minerallagen.
 
DV: Det är bara månader kvar 
nu. Hur kramar vi det sista ur 
oss själva för att hjälpa partiet 
till att nå högre höjder igen?

Birger:  Lyfta våra starka frågor 
alltid när chans ges.

Anna: Det där är alltid en svår frå-
ga eftersom vi är ett litet parti med 
knappa resurser och vi som är ak-

tiva till största delen har ett arbete 
som måste skötas MEN själv tar 
jag ut semester, kompledigt osv för 
att kunna vara med på platser där vi 
syns och hörs. Insändare och blogg-
inlägg är bra. SAMT min favoritväg 
för kommunikation:  Twitter!!!
 
DV: Och framför allt, när allt är 
klart, hur kan vi medlemmar 
påverka de kommande fyra 
åren?

Birger:  Besöka medlemsmöten 
så att frågorna som är aktuella får 
stärkt ställning via breda diskus-
sioner..

Anna: Jag skulle önska att vi hade 
något bra forum där dialog skulle 
kunna föras.  Någon form av ”öp-
pen” hemsida kanske eller en 
mycket hårt hållen facebookgrupp? 
Jag har inget bra svar eftersom jag 
är fullt medveten om hur svårt det 
är med dialog. MEN vi har en vald 
distriktstyrelse som borde kunna 
vara en bra länk mellan länet och 
dess riksdagsledamöter.
 

Foto: Kalle Larsson
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Klyftan mellan storstad och lands-
bygd ökar rekordsnabbt i Sverige just 
nu. Urbaniseringen, inflyttningen till 
städerna fortsätter att tömma landsbyg-
den på människor. Regeringens pri-
vatiseringar och avregleringar tar bort 
service och infrastruktur i glesbygden 
samtidigt som den skapar ett överutbud i 
storstadskärnorna. Privata vårdcentraler 
och apotek trängs på Östermalm i Stock-
holm, medan många små orter tappar 
grundläggande välfärdsservice. Samti-
digt är vi alla medborgare, även gles-
bygdsborna med och betalar systemet 
via våra gemensamma skattepengar.
Vänsterpartiet vill ändra på detta. Alla 
ska ha både rätten och möjligheten att 
bo där man själv önskar. Landsbygden 
och inlandet har många tillgångar, inte 
enbart mark och råvaror utan också na-
tur och kulturlandskap där det går att 
skapa attraktiva boendemiljöer. Vår 
politik bygger på långsiktighet, en ut-
vecklad samverkan, ett större regionalt 
inflytande och ett tydligare ansvar för 
staten att grundläggande samhällsser-
vice finns i hela landet. Här är några 

åtgärder som vi vill genomföra under 
den kommande mandatperioden:
– Sätt stopp för de privata vinstin-
tressena inom välfärden. Vinstintresset 
leder alltid till att resurser och invester-
ingar dras dit där möjligheten till vinst 
är störst och till att regioner och om-
råden som är starka i utgångsläget ökar 
sin fördel ytterligare. Grundläggande 
välfärdstjänster som sjukvård, skola 
och omsorg ska styras av människors 
behov – inte av marknadskrafter.
– Öka utjämningsgraden i det kom-
munala skatteutjämningssystemet. 
Regeringen har minskat utjämnings-
graden vilket gett mer pengar till de re-
dan rikaste kommunerna i Sverige, på 
övriga landets bekostnad.
– Satsa på den offentliga sektorn. En 
stark offentlig sektor med skola, vård, 
omsorg, kultur och kollektivtrafik ger 
oss ett bättre samhälle att leva i. Det har 
samtidigt historiskt varit den viktigaste 
faktorn för regional utjämning i Sverige.
– Bygg upp infrastrukturen. Människor 
och företag på landsbygden och i gles-
bygden behöver bra kommunikationer, 

vägar, järnvägar och IT-uppkopplingar 
för att kunna leva och livnära sig. Vän-
sterpartiet är det parti i riksdagen som 
vill satsa mest på järnvägsinvesteringar 
under den kommande tioårsperioden i 
Sverige. Där ingår exempelvis upprust-
ning av Inlandsbanan.
– Vänsterpartiet vill satsa stort på 
att ställa om det svenska samhället för 
att möta framtida miljö- och klimathot. 
Landsbygden spelar en avgörande roll 
när vi ställer om till ett hållbart energi-
system där vindkraft, sol och biomassa 
är viktiga delar. Vi behöver stärka den 
svenska livsmedelsförsörjningen och 
sluta lägga ner jordbruk.
– Vi ska sluta sälja ut våra naturtill-
gångar nästan gratis. Höj mineralav-
giften till 10 procent i ett första steg och 
ställ hårda miljökrav på de företag som 
vill leta efter mineral och etablera gru-
vor. Gruvavgiften ska återföras via en 
gruvfond till de kommuner där gruvbryt-
ningen sker. När nya gruvor ska öppnas 
måste riksintressena miljö och rennäring 
vara prioriterat före andra intressen.
Om detta och mycket mera kan du 
läsa i vår landsbygdspolitiska platt-
form. Hela plattformen hittar du på  
http://www.vansterpartiet.se/material/
landsbygdspolitisk-plattform 

Bertil Bartholdson

Den 16 juni arrangerade Vänster-
partiet tillsammans med Expo en 
antirasistisk kurs där ett 30-tal med-
lemmar deltog. Kursledare var Alex 
Bengtsson från Expo.
Här fick vi lära oss att bemöta SD 
och hur vi lyfter fram vår egen 
dagordning och politik för att vinna 
val!

ANTIRASISTISK KURS

den 16 juni

Inlandet är inte till salu.
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Inlandsbaneturnén från 
Gällivare, Norrbotten
Söndag 17 augusti 
Offentligt kvällsmöte/aktivitet i Gällivare. 
Måndag 18 augusti 
Kl. 07:30 Avresa tåg fr Gällivare - Jokkmokk.
Förmiddagsaktiviteter o lunchmöte i Jokkmokk
Kl. 14:00 Avresa med bil mot Arvidsjaur. 
Kl. 16:00 Ankomst Arvidsjaur. Möte/aktivitet och/
eller offentligt kvällsmöte.
Övernattning i Arvidsjaur för de som åker vidare 
mot Sorsele.

Västerbotten

Tisdag 19 augusti
Kl. 8:30 Bil från Arvidsjaur mot Sorsele. 
Kl. 9.15 Besök hos en lokal företagare i Sorsele.
Kl. 10.00 Torgmöte utanför Coop.
Kl. 11.30  Bil till Blattnicksele, lunch och samtal 
med 2-3 lokala entreprenörer.
Kl. 13:15 förflyttning till Sandsjön där 2 företagare 
visar upp sina verksamheter, kaffe.
Kl. 15.15 Avfärd med inlandsbanan från Sandsjön 
mot Storuman. 
Kl. 16:00 – 18:00 Torgmöte i Storuman.
Kl. 19:00 Offentligt kvällsmöte i Storuman
Övernattning för de som ska vidare till Vilhelmina.
Onsdag 20 augusti
Kl. 08:30 avresa från Storuman till Vilhelmina med 
bil. Ev. lunch Vilhelmina norra.

Vänsterpartiets inlandsbaneturné 
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna 17 - 20 aug

Inlandsbaneturnén från
Dalarna 
Måndag 18 augusti
Aktiviteter i Mora på förmiddagen och lunch.
Kl. 14:51 Avresa med tåg mot Sveg
Kl. 18:30 Offentligt kvällsmöte i Sveg
Bilfärd mot Östersund - Övernattning.

Jämtland
Tisdag 19 augusti
Heldag med aktiviteter i Östersund. 
Centrala valturnén på plats.
Eftermiddag bil mot Strömsund – 
kvällsaktiviteter, övernattning.
Onsdag 20 augusti
Kl. 09.12 Avresa med tåg från Ulriksfors mot 
Vilhelmina alt stopp i Hoting för aktiviteter/ 
lunch och fortsatt bil till Vilhelmina.

Turnén från norr och söder möts upp -
Aktiviteter hela dagen i Folkets Husparken
Kl.19:00 FARVÄLFÄRDS-CABARÉN, RISK-
FRITT 

Inlandet är inte till salu.
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Plats för etikett

FRÅGOR? HÖR GÄRNA AV DIG!

Christina Snell-Lumio, ordf.  0927-122 85, 0730-650 590 christina@lumio.se
Nina Berggård, vice ordf.  070-264 56 05 nina.berggard@vansterpartiet.se
Bertil Bartholdson, ombudsman  0920-125 08         norrbotten@vansterpartiet.se
Lena Jakobsson, kassör   0920-19475  lena.jakobsson@vansterpartiet.se

FLAMMAN
www.flamman.se
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Bli medlem i vår 
grupp på facebook!
facebook.com/vansterpartiet

KALENDARIUM

AUGUSTI

NOVEMBER

22 DS-möte
Distriktstyrelsen sammanträder.

Missa inte i nästa 

nummer av 

Kampviljan:

Verksamhets-
plan 2015

 

20

27

DS-möte, skype
Distriktstyrelsen sammanträder.

Kurs för nya medlemmar

OBS! Kalendariet uppdateras kontinuerligt, så håll 
fortlöpande ögon och öron öppna för mer information 
om arrangemang i distriktet och i partiet centralt!

POSTTIDNING
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Regionala valturnén
i Övertorneå
i Haparanda
i Kalix
i Arjeplog
i Arvidsjaur
i Överkalix

Val till riksdag, landsting och 
kommun

SEPTEMBER

2- 10
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10

16

17

17-
24

17
18

20
21
26
28
29
30
31

Stora Nolia
V-Norrbotten deltar med V-Västerbotten, 
Ung Vänster samt V-Piteå och alla PF.

Landstingsgruppmöte i Piteå

Jonas Sjöstedt deltar på Stora Nolia

DS-möte Piteå
Distriktstyrelsen sammanträder.

Centrala Valturnén i Luleå med 
Jonas Sjöstedt och Ronny Eriksson.

Jonas Sjöstedts sommartal
Jonas håller sitt sommartal i Umeå.

Inlandsbaneturné
Tillsammans med Västerbotten, Jämt-
land och Dalarna.
Aktivitet/ start i Gällivare 
Aktivitet i Jokkmokk och Arvidsjaur

Regionala valturnén
i Älvsbyn
i Piteå
i Boden
i Kiruna
i Gällivare
i Jokkmokk
i Pajala


