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   Därför är 
det viktigt att 
tänka efter före!!

 “  Jag ser fram emot 
att arbeta vidare 
tillsammans med 
er mot vårt mål.

 “ 

sid 3

Från Norrbotten deltog ett stort antal vänsterpartister på kon-
gressen i Örebro. Två ombud berättar om sina intryck. Läs mer 
på sid 3-4
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LEDARE

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

Tummen upp för...
alla barn som får ett bättre sommarlov 
tack vare Vänsterpartiet!

Tummen ner för...
Regeringens energiöverenskommelse 
som innebär att kärnkraftsavvecklingen 
nu stoppas!

Alla ord har en uppgift, ibland är syftet att förvirra, att vi ska tro på alla dessa under-
gångsprofeter, för att vi ska hålla oss lugna. Sluta ställa krav! Men Vänsterpartiet kom-
mer aldrig att sluta ställa krav! 

Orden som förändrar världen!

Vad betyder egentligen ord? 
Hur påverkar de vårt tänkande 
och de värderingar vi har? Soli-
daritet, respekt, trygghet, jäm-
likhet kontra egoism, målinriktad, 
kundanpassad, resultatorienterad 
styrning?? 

Under ett halvårs tid har vi i 
landstingsgruppen arbetat med 
landstingets strategiska plan. 
Under detta arbete har vi arbetat 
med dessa ord. Orden har en stor 
betydelse för att förklara vilket 
samhälle vi vill ha. Det är med 
ord vi formar framtiden, våra 
visioner om ett jämlikt och soli-
dariskt samhälle. I detta samhälle 
passar inte kundanpassad ekono-
misk styrning. När vi hör dessa 
bör vi sparka bakut oavsett var vi 

befinner oss. Orden kan förföra 
oss, de kan låta bra, få oss att 
framstå som bättre, men det lu-
rar inte bara oss själva utan även 
alla som vi möter. Ord kan skapa 
distans, avstånd mellan varandra 
eller så kan de skapa gemenskap 
och tillhörighet, medkänsla och 
empati.
Därför är det viktigt att tänka 
efter före! Vilka ord är det vi ska 
beväpna oss med, vilka ord gör 
att vi når det jämlika samhället? 
Och vilka ord tar oss längre ifrån 
det vi vill uppnå?

Vi möter även orden i press 
och media – vad gör dom med 
oss? Andrum, ID-kontroller, 
systemkollaps. Imorgon den 21 
juni ska riksdagen ta beslut om 
en lag som kommer att splittra 
familjer genom kraftiga inskrän-
kningar i rätten till familjeåter-
förening, slopade skyddsgrunder 
och tillfälliga uppehållstillstånd. 
Samtidigt får vi rapporter om 
att Sverige aldrig har mått bättre 
än idag. Antalet sysselsatta har 
ökat med 111 000 på ett år. Sys-
selsättningsgraden i Sverige är 
nu på rekordnivån 81,2 procent. 
Det är den starkaste siffran sedan 
1992, på nästan 25 år. Sverige har 
idag den högsta sysselsättnings-

graden i hela EU, samtidigt som 
arbetslösheten sjunker kraft-
igt. Många som gått länge utan 
jobb har kommit tillbaka i ar-
bete och antalet fasta anställnin-
gar har blivit fler. Den svenska 
statsskulden minskar som andel 
av ekonomin och de offentliga 
finanserna är mycket starka. 
Men vi har ju systemkollaps och 
behöver andrum! Så då är det ju 
inte så konstigt! Eller vad?? Det 
är lätt att förstå att människor 
kan bli förvirrade… vad är det 
som gäller egentligen? Är det 
systemkollaps eller har Sverige 
en av EU:s starkaste finanser?

Alla ord har en uppgift, ibland 
är syftet att förvirra, att vi ska tro 
på alla dessa undergångsprofeter, 
för att vi ska hålla oss lugna. Slu-
ta ställa krav! Men Vänsterpar-
tiet kommer aldrig att sluta ställa 
krav! Vi ska fortsätta sprida or-
det! Ord som sammanhållning, 
solidaritet och gemenskap och 
sedan visa det i handling! Det 
är Sveriges öppenhet mot om-
världen och vår mångfald som 
har varit en del av det som har 
skapat det välstånd och den rike-
dom som vi har idag! Och det är 
Vänsterpartiet som står upp för 
rätten till asyl, för alla männis-
kors rätt till liv och hälsa! Det är 
jag stolt över!

Därför är det viktigt att 
tänka efter före! Vilka ord 
är det vi ska beväpna oss 

med, vilka ord gör att vi når 
det jämlika samhället?
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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 

1/9 2016..
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Även SKL får ledigt i sommar och 
det sista styrelsemötet innan ledigheten 
var den 10 juni. Starten i höst blir den 
16:e september.

Det mest spännande detta sista möte in-
nan sommaren var att ett remissvar på 
Justitiedepartementets utredning om 
olika vägar till föräldraskap där (v)i helt 
klart gjorde skillnad. Det svar som flera 
partier ville lämna, inget nämnt och in-
get glömt, handlade mycket om det man 
kallar kärnfamiljen. Man vill se ett re-
gelverk som vänsterpartiet ansåg skulle 
vara kränkande gentemot de barn som 
blir till med hjälp av assisterad befrukt-
ning och som utgick ifrån att just dessa 
barn skulle komma att må mycket dåligt.
Vänsterpartiet konstaterade att forskning 
inte kan visa att dessa barn utvecklas 
sämre än andra barn varför vi fick ig-
enom ändringar i yttrandet som blev så 
mycket bättre än det ursprungliga. Hela 
yttrandet kan läsas här: 

http://skl.se/tjanster/omskl/remissyt-
tranden/remisser2016/olikavagartill-
foraldraskapsou201611.9450.html

För övrigt så avslutades mina 10 år i 
partistyrelsen vid kongressen i maj 
och jag vill verkligen tacka för förtro-
endet att ha fått sitta där så länge! Det 
är ett fantastiskt uppdrag och jag öns-
kar Carolina och Birger all lycka i sitt 
framtida arbete där.
Själv kommer jag att finnas i den cen-
trala valberedningen och det ska bli 
mycket spännande att få följa PS ar-
bete från den synvinkeln!

En riktigt glad sommar önskar jag er 
alla!!

Debatten  fortsätter på Vänsterpartiet 
Norrbottens hemsida. Gå in och läs - 
skriv inlägg och skicka in. 

PS. det går även bra att skicka debatt-
inlägg till Kampviljan.

Christina Snell-Lumio, ordförande

Debattera på Vänsterpartiets hemsida!

RAPPORT FRÅN SKL

Anna Hövenmark
Styrelseledamot SKL
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Intryck från Kongressen i Örebro den 5-8 maj

Vänsterpartiets 41:a kongress 
gick under parollen: ”Tillsammans 
gör vi skillnad” och det var med 
självförtroendet av att ha gjort skill-
nad i budgetförhandlingarna med re-
geringen som kongressombuden sam-
lades i Örebro. Under fyra, intensiva 
dagar behandlades 657 motioner. Den 
stora frågan denna kongress gällde 
antagandet av ett ekologiskt-ekono-
miskt punktprogram för en rödgrön 
omställning i Sverige. Av regional 
betydelse för Norrbottens del finns i 
detta program goda förslag om gröna 
jobb på landsbygden och en ansvars-
full mineralpolitik, bland mycket an-
nat. Det är dessutom ett program som 
genomförs utan att människor i behov 
av bil i den extrema glesbygden be-
höver betala för det genom drastiskt 
höjda bränsleskatter. En annan stor 
fråga gällde den om differentierade 

kongresser, där fokus vartannat år 
ska ligga på valarbate och vartannat 
behandla mer allmäna frågor. 

Norrbottens ombud var flitiga 
deltagare i debatten och höll an-
föranden i flera frågor av regional 
betydelse. Däribland kommunal 
vetorätt vid gruvetableringar, rati-
ficieringen av ILO och differenti-
erad arbetsgivaravgift i glesbygd, 
men gjorde även skarpa inlagor i 
stora frågor om t.ex Vänsterparti-
ets feministiska profil, till det mer 
vardagliga, exempelvis gällande 
kostalternativ vid centrala sam-
mankomster. Kongressen i sin hel-
het gjorde också skarpa ställnings-
taganden i frågan om kärnkraftens 
avveckling, inställningen till PKK 
och EU:s terrorlista och gav efter 
viss debatt partiledningen fortsatt 
förtroende att förhandla om bud-

geten med regeringen. 
Stämningen under hela kongres-

sen var mycket god. Trots, eller 
möjligen tack vare, en stor andel 
debuterande kongressombud höll 
debatten en mycket hög nivå, med 
sakliga och väl underbyggda inlägg 
genomgående. Tillsammans gör vi 
skillnad! 

Markus Forsberg

Åtta ombud från Norrbotten deltog på kongressen i Örebro. Här skriver två av ombuden om sina 
intryck från kongressen, Markus Forsberg och Carolina Gustafsson.

Vänsterpartiet Norrbotten deltog på kongressen i Örebro. 
Markus Forsberg, ombud på kongressen.
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Jag var en av åtta ombud från Nor-
rbotten som blev valda att åka som 
ombud till 2016 års kongress, Vän-
sterpartiets högst beslutande or-
gan, som gick av stapeln i Örbro. 
Totalt var det 225 ombud från hela 
Sverige, partistyrelsen med sina 30 
ledamöter med yttranderätt plus ett 
antal gäster och åhörare. Här kom-
mer en kort redogörelse för delar 
av den och några personliga reflek-
tioner.

Det var extra spännande att vara 
med på årets kongress eftersom två 
omfattande delar, vilka varit under 
arbete under fyra år, skulle behan-
dlas och antas – en ny strategidel i 
Partiprogrammet och Eko-Eko pro-
grammet – plus allt det “vanliga” 
förstås. En kort sammanfattning av 
den antagna strategidelen finns på 
http://www.vansterpartiet.se/nya-
strategiska-huvudlinjer-i-partipro-
grammet.

En av de frågor som kongres-
sen visade sig ville driva hårdare än 
partistyrelsen de kommande åren, 
var 6-timmars arbetsdag. Partisty-
relsen hade avslagit de motionerna 
som ville driva det som nästa val-
fråga och det blev inte heller kon-
gressens beslut. Men att den skulle 
drivas mer intensivt, stod klart 
efter besluten att Vänsterpartiet ska 
driva kravet om 6 timmars arbets-
dag/30 timmars arbetsvecka som 
en av våra huvudfrågor under åren 
framöver samt bygga breda allian-
ser för ett praktiskt genomförande 
och att partistyrelsen får i uppdrag 
att ta fram beräkningar på hur sex 
timmars arbetsdag med bibehållen 
lön kan genomföras och inriktas på 
att riksdagen beslutar om sex tim-
mars arbetsdag under nästa man-
datperiod.

En annan fråga som debat-
terades livligt var kärnkraftens av-

veckling, i det purfäska Eko-Eko 
programmet. Dess skrivning an-
sågs av majoriteten av ombuden, 
kunna tolkas som att den svenska 
kärnkraften skulle bidra till att min-
ska utsläppen från fossila kraftverk 
på den nordeuropeiska marknaden. 
En roll som kongressen inte ville att 
kärnkraften skulle ta, utan punkten 
ströks och skrivningen av punkt 69 
blev istället:

• Kärnkraften är inte bara en 
osäker energikälla, den är också 
dyr och försvårar omställningen 
till en 100 procent förnybar energi-
produktion. Därför vill Vänsterpar-
tiet ha en avveckling av kärnkraften 
så fort som möjligt.

Det var förstås många andra 
frågor stöptes och blöttes i debatt i 
talarstolen, men alla frågor behand-
lades på ett väldigt sakligt och kom-
petent sätt. Presidiets excellenta 
arbete, med att hålla talartider och 
uppmana till återhållsammhet med 
sina inlägg om det visade sig att 
någon annan just varit upp och ar-
gumenterat för samma ståndpunkt 
som en själv, bidrog stort. Men jag 
kände också en stort hopp i att kon-
gressen, alltså majoriteten av oss i 
rummet, faktiskt vill arbeta framåt 
och driva vår politik – inte älta de 
interna konflikter som just veckan 

innan tyvärr hade hanterats på ett 
väldigt okonstruktivt vis i sociala 
medier och vissa tidningar.

Vi förärades och inspirerades ock-
så av besökare från frivilligorgani-
sationer och politiskt engagerade 
i andra länder. Av dem som rörde 
mig allra mest var Anna Carlstedt, 
ordförande för Röda Korset som 
gästade kongressen på fredagen. I 
sitt anförande sa hon bl a “Det finns 
människor som talar om att Sverige 
just nu är ‘en nation på gränsen 
till systemkollaps’. De säger att vi 
verkligen inte kan ta emot fler med-
människor i EU nu. Jag skulle vilja 
ta med dem till Syrien. Jag skulle 
vilja visa hur ett land på kollapsens 
rand ser ut.” Hennes anförande 
finns att läsa i sin helhet på http://
www.vansterpartiet.se/halsning-
sanforande-anna-carlstedt-ordfo-
rande-roda-korset.

Jag ser fram emot att arbeta vi-
dare tillsammans med er mot vårt 
mål: “att förverkliga ett samhälle 
grundat på demokrati, jämlikhet 
och solidaritet, ett samhälle befriat 
från klass-, köns- och etniskt för-
tryck, ett rättvist och ekologiskt 
hållbart samhälle där kvinnor och 
män bygger sin egen framtid i fri-
het och samverkan.” Tillsammans 
gör vi skillnad!

Carolina Gustafsson, ombud på kongressen.

Några kongressreflektioner
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Dags igen för Vänsterpartiet på Nolia i Piteå 
den 6-14 augusti   

Återigen deltar Vänsterpartiet Norrbotten på Stora Nolia i Piteå tillsammans med 
V-Piteå och Ung Vänster. Välkommen att delta i Vänsterpartiets monter, framför 
stora scenen. Vi delar ut material, bjuder besökare på kaffe och saft och värvar 
nya medlemmar.

Vad innebär storregionen? Vad händer med 
sjukvården? Hur kommer demokratin att 

fungera? Hur agerar Vänsterpartiet?
Dessa och många fler frågor kommer vi att ta upp på Kunskapsseminarier den 10-
11 september. Mia Sydow Mölleby, Vänsterpartiet och ledamot i Konstitutionsut-
skottet som hanterar frågan kommer att delta. (en träff blir i inlandet, en vid kusten 
och beroende på antal anmälda deltagare)

Det kommer en formell inbjudan med e-post/post till alla medlemmar - så anteckna 
redan nu datumen i kalendern!
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Rapport från distriktet

RAPPORT FRÅN DS

Bertil Bartholdson
Ombudsman 

Distriktsstyrelsen har haft 
två möten under maj månad. 
Båda var telefonmöten. 
Dessutom har distriktsledningarna 
för de fyra nordliga partidistrikten 
(Norrbotten, Västerbotten, Jämt-
land och Västernorrland) träffats 
den 28 maj för att stämma av läget 
inför den regionbildning som kan 
komma att ske från 2019.

Den 3 maj utsågs tre partiförenin-
gar till att delta i ett projekt om 
medlemsvård och medlems-
värvning, ett projekt som initier-
ats från partiet centralt. Det hand-
lar om att arbeta systematiskt 
med att utveckla partiföreningen 
där medlemsvård och medlems-
värvning hänger ihop. Idén är att 
partiföreningar där medlemmarna 
trivs, får meningsfulla arbetsupp-
gifter och nya kunskaper också 
har lättare att värva nya medlem-
mar som stannar kvar och stärker 
föreningen långsiktigt.

Den 28 maj hölls mötet med 
de fyra nordliga distrikten. Norr-
bottningarna deltog via telefon och 
video medan de övriga distrikten 
hade samlats i Umeå. 

Läget i respektive partidistrikt är 
sådant att V-Norrbotten har ännu 
inte tagit ställning till den fram-
tida regionens storlek, de övriga 
tre distrikten har däremot ställt sig 
positiva till bildandet av en stor-
region. Läget inom de andra par-

tierna är också sådant att det råder 
majoritet i de tre andra landstingen 
för bildandet av en storregion. So-
cialdemokraterna och Miljöpartiet 
i de fyra länen är förespråkare för 
storregionen medan motstånd finns 
från SD i alla länen, moderaterna i 
Jämtland är starkt emot och i Nor-
rbotten är hela oppositionen mot-
ståndare. 

Det finns också ett folkomröst-
ningsinitiativ som inte är partian-
knutet i de olika länen.

Norrlandstingens Regionför-
bund, NRF har bildat en styrgrupp 
där Glenn Berggård ingår. NRF ska 
också utse 4 st arbetsgrupper dit 
Vänsterpartiet får utse sammanlagt 
8 ledamöter, av dessa fick V-Norr-
botten tre platser. Följande kamrat-
er utsågs (norrbottningarna i fetstil) 
i arbetsgrupperna:
• Regional utveckling:              

Anna Hövenmark, Kjell 
Öjeryd

• Samverkan kommun/lands-
ting/region: Agneta Hansson, 

 Gunnar Fors 
• Infrastruktur/ Kultur: 
 Rikard Lähvekorpi,   
 Kristina Nilsson
• Trafik: Jörgen Blom, 
 Sten Stridsman
Mötet beslutade också att de fyra 
distrikten ska träffas på nytt den 21 
augusti i Umeå i samband med Jo-
nas Sjöstedts sommartal där. Då ska 

vi bland annat ta upp det förslag som 
den statliga indelningskommittén 
ska lägga i slutet av juni, ett förslag 
om hur gränserna för bildandet av 
nya regioner i Sverige ska se ut. 
Det är då ett slutgiltigt förslag som 
alla berörda landsting ska lämna re-
missvar på under hösten.

Den 31 maj hölls så ytterligare ett 
DS-möte per telefon. Där beslöts 
att följa upp regionfrågan med ett 
kunskapsseminarium i början av 
hösten. I nuläget ser det ut som 
att seminariet kommer att hållas 
den 10-11 september, eventuellt 
som två endagsseminarier på olika 
platser i länet, kusten respektive 
inlandet, för att minska resavstån-
det för den som är intresserad. 
Föreläsare kommer att bli Vänster-
partiets gruppledare i riksdagen, 
Mia Sydow Mölleby. Mia sitter i 
riksdagens konstitutionsutskott, det 
utskott som hanterar frågan om hur 
den framtida regionindelningen i 
Sverige ska att se ut.

På DS-mötet valdes också en ar-
betsgrupp inför Stora Nolia i Piteå 
den 6-14 augusti, där Vänsterpar-
tiet i Norrbotten som vanligt finns 
med. Arbetsgruppen består av Kati 
Jääskeläinen, Malin Karvonen 
samt personalen på distriktsexpedi-
tionen.

 Rapporterat av Bertil Bartholdson
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