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PÅ GÅNG I DISTRIKTET
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Partiföreningsskolan del 1
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Årskonferens
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Partiföreningsskolan del 2

3 december
Antirasistisk kurs på Sunderby 
Folkhögskola

21 januari
Medlemsutbildning
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   När och var går 
gränsen för Norr-
lands tålamod?!

 “  Det har hänt mer 
i Gällivare det se-
naste året än vad 
som skett de sen-
aste 10 åren.

 “ 
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Rapport från distriktsträff i Stockholm 24-25 okt med information 
om den kommande valrörelsen, politiska strategier och parti-
föreningsskolan. Läs mer på sid 3

Ulla Andersson talade om Vänsterpartiets budgetförhandlingar och Aron Etzler om kom-
mande valrörelse och politiska strategier.
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LEDARE

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

Tummen upp för...
att 6-timmarsdag införs på allt fler före-
tag och visar sig vara ett vinnar-koncept 
för både företag och anställda!

Tummen ner för...
Sveriges stöd till Turkiets odemokratis-
ka styre och gränsvaktsavtalet!

Hade Norrland under alla dessa år fått ta del av en liten återbäring av alla de natur-
resurser som vi har skickat söderut, all vår vattenkraft, våra skogar och mineraler hade 
Norrland varit en rik region och haft en helt annan befolkning! 

Storregion eller ett fritt Norrland!

”I Norrland hava vi inom våra 
gränser ett Indien, blott vi förstå 
att bruka det”. 

Vi känner alla igen detta utta-
lande. Sagt av Axel Oxenstierna 
på 1600-talet, han som inledde 
den länsindelning vi har idag, och 
som är på väg att nu förändras.

Ett uttalande som kom efter år-
hundraden av goda erfarenheter 
av att  ha plundrat Norrbotten 
och Norrland. En plundring som 
har fortsatt sedan dess och fort-
farande pågår. 

Norrland plundras inte bara 
på naturresurser utan även på 
människor. Vi talar dagligen om 
hur vi ser unga människor tvin-
gas flytta till södra Sverige och 
storstäderna, städer som lider av 

stor bostadsbrist och oförmåga 
att ta hand om alla sina  medbor-
gare. Och det är en konsekvens 
av denna plundring som vi nu 
tvingas förhålla oss till förslaget 
om storregion. Idag har vi ca 
250.000 medborgare i Norrbot-
ten. Totalt i den blivande storre-
gionen, de fyra länen 880.000.

Hade Norrland under alla des-
sa år fått ta del av en liten åter-
bäring av alla de naturresurser 
som vi har skickat söderut, all 
vår vattenkraft, våra skogar och 
mineraler hade Norrland varit en 
rik region och haft en helt annan 
befolkning! 

Hade Norrbotten haft en be-
folkning på 1 miljon medbor-
gare hade indelningskommittéen 
aldrig kommit med ett förslag 
om en storregion som omfattar 
52% av Sveriges yta. Då hade 
vi fortsättningsvis haft en region 
Norrbotten. Detsamma gäller för 
de övriga norrlandslänen.

Vi vet att vi inte är fattiga. När 
vi räknar på BRP, bruttoregional-
produkten är Norrbotten tvåa ef-
ter Stockholm. Men vi får behål-
la en mycket liten del av allt som 

produceras. Istället hänvisas vi 
till att be om hjälp från staten 
Sverige, buga och bocka för de 
brödsmulor som staten eventu-
ellt skulle kunna undvara. För 
det är så många satsningar som 
måste göras kring storstäderna. 
Det är det ena snabbtåget efter 
det andra som ska föra passag-
erarna fem minuter snabbare. 
Kommer vi någonsin att få se 
Norrbotniabanan byggas fär-
digt?! Nej, vi kommer aldrig att 
få någon utveckling på detta sätt! 
Det krävs något helt annat! Om 
detta krav – att få en större del i 
återbäring av våra naturresurser 
– är det enda krav vi ställer skulle 
vi inte behöva be om något mer! 
Vår befolkning skulle växa och 
känna framtidstro och företagen 
skulle blomstra! Det handlar fak-
tiskt om rättvisa och jämlikhet i 
landet Sverige – ingenting annat! 
Det vill säga vänsterpolitik! Och 
om vi inte börjar uttala detta krav 
så kommer det heller aldrig att 
bli verklighet!

Idag hör vi allt fler röster tala 
om ett fritt Norrland! Ett krav 
som är lätt att förstå.

Så frågan är – Hur länge ska 
vi fortsätta be och bocka om bi-
drag från staten Sverige. När och 
var går gränsen för Norrlands 
tålamod?

Hur länge ska vi fortsätta 
be och bocka om bidrag 
från staten Sverige. När 
och var går gränsen för 

Norrlands tålamod?



Redaktionellt

2

KAMPVILJAN # 3 2016

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! 

Utgivningsplan:
15 april, 1 juli, 15 sept, 1 dec

REDAKTIONELLT

ANSVARIG UTGIVARE/
REDAKTÖR
Christina Snell-Lumio, Övertorneå

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

MED I DETTA NUMMER
Christina Snell-Lumio, Bertil Bart-
holdson, Stig Eriksson

Foton: Christina Snell-Lumio, Kalle 
Larsson.

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

Tid: Lördag 3 december kl 10-16
Plats: Sunderby Folkhögskola

Medverkande: 
Christina Höj-Larsen, riksdagsledamot 
(V) och migrationspolitisk talesperson. 
Christina kommer att gå igenom 
grunderna i Vänsterpartiets antirasism 
och vår migrationspolitik.

Målgrupp: 
du som är medlem i Vänsterpartiet

Praktiskt: 
Kursen är avgiftsfri, Lunch och kaf-
fe ingår liksom reseersättning som 
förutsätter billigaste färdsätt och maxi-
mal samåkning.

Sista anmälningsdag: 
24 november

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!

Antirasistisk utbildning med 
Christina Höj-Larsen
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Distriktsträff i Stockholm 24-25 okt 2016 
Två gånger om året har Vänster-
partiet träffar för distriktsordföranden 
och anställda runt om i landet. Träf-
farna brukar innehålla genomgångar 
av det politiska läget och information 
om aktuella kampanjer som partiet 
ska arbeta med.

Aron Etzler om Vänsterpartiets 
läge och vad vi bör tänka på inför va-
let 2018.

Just nu går det rätt bra för Vänster-
partiet i opinionen.  En undersökning 
som vi själva gjort om väljarnas syn 
visade att våra grundvärderingar har 
starkt stöd men att tilltron till Vänster-
partiets regeringsförmåga är låg.

Valåret 2014, hade vi bra opinions-
siffror i januari som sedan sjönk. Vi 
tappade  ungdomsröster till Fi och S 
gjorde en vänstersväng sista veckan 
före valet (började driva frågan om att 
stoppa vinsterna i välfärden) och vann 
över arbetarröster från oss. 

Det här var ingen slump. De större 
partierna har klara strategier för hur 
de ska röstmaximera och hur de ska 
gå tillväga för att vinna över mar-
ginalväljare från andra partier. 

Frågan om vinster i välfärden 
är en förutsättning för vårt budget-
samarbete med regeringen (S+Mp). 
Budgetförhandlingarna inför denna 
period inriktades på att få igenom tyd-
liga symbolfrågor (gratis glasögon för 
barn, höjt underhållsstöd mm). Vi 
visar att Vänsterpartiet kan ”leverera” 
resultat. 10 miljarder till kommunerna 
fick vi också igenom. 

Vänsterpartiet behöver en kontrast 
till socialdemokraterna. Många väl-
jare ser inte en skillnad i vision utan 
ser valet mellan S och V mer som ett 
val mellan ett statsbärande parti och 
ett litet protestparti. Det är lättare för 
Vänsterpartiet att göra ett bra val om 
det finns en stridsfråga gentemot S, 
som exempelvis i valet 1998.

De flesta vänsterväljare är miss-
nöjda med vart Sverige är på väg. De 
är inte så negativt inställda till S och 

Löfvén. De tycker däremot att S har 
hamnat för långt åt höger. Ett starkt 
argument från oss är att en rödgrön 
majoritet behöver en starkare vän-
ster.  

Vänsterpartiet behöver
fokusera på att nå dem som står när-
mast oss. Det är ofta unga väljare 
(16-34 år), det är fler låginkomst-
tagare och kvinnor. 

Vi behöver bygga en större 
rörelse. Steget är fortfarande för 
långt att bli medlem i vänsterpartiet. 
Det behövs aktiviteter i alla former 
som kan knyta människor närmare 
Vänsterpartiet, internet-aktivism, 
sakfrågekampanjer, koalitioner.

Ett exempel är 1 maj i Stockholm 
som drar 4 gånger fler människor 
än vad det finns medlemmar. 

Mikael von Knorring: 
Partiföreningsskolan
Målet är att alla partiföreningar 
ska delta. tre styrelsemöten med 
stöd, styrelserna är målgrupp för 
skolan. Fungerande föreningar 
kräver fungerande styrelser. 
 
Första träffen: politiska strategier, 
bilden av Vänsterpartiet, lokala 
politiska strategier.
Andra träffen: organisationen, 
styrelsens roll, förtroendekultur, 
vårda, välkomna, värva.
Tredje träffen: kommunika-
tion, hur når vi ut, sociala medier, 
planering inför 2018.

Tre kurstillfällen, helger i februa-
ri, mars och april, spikas i novem-
ber. Partikansliet står för föreläsare 
och lunch/fika samt tar ut en kurs-
avgift. 
Tidiga årsmöten, senast i början 
av februari, rekommenderas efter-
som det är de nya styrelserna som 
ska delta i kurserna, 

50 st kursledare ska utbildas, i hu-
vudsak PS-ledamöter + ytterligare 
personer.

Ulla Andersson talade om
vinsterna i välfärden. Vi har styrt 
debatten i denna fråga, vi gjorde 
en överenskommelse med regerin-
gen om vinsterna i välfärden som 
sedan har utgjort ett villkor för våra 
förhandlingar med regeringen.

Utredningen som tillsattes efter 
valet innehåller även LSS, HVB-
hem och kommer att innehålla en 
möjlighet att ta ut en liten avkast-
ning på insatt kapital (=aktiekapi-
talet som i sin tur oftast är en myck-
et liten del av välfärdsföretagens 
omsättning).

Utredningen kommer att attac-
keras av vårdföretagarna och de 
borgerliga som troligen kommer att 
sikta in sig på juridiken. Vi vill inte 
ha en debatt som handlar om juri-
dik utan en debatt om värderingar 
och ideologi. Hotet mot utrednin-
gen är att näringslivet kommer att 
försöka undergräva och misskredi-
tera utredarna.

Om vi får en överenskommelse 
så kommer ett lagförslag att ligga 
på riksdagens bord och om riksda-
gen säger nej har vi ett lagförslag 
att gå till val på 2018. 

Utredningen presenteras 8 no-
vember, efter remiss till kommu-
nerna får vi i bästa fall en riksdags-
behandling i december 2017.

Bertil Bartholdson
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Stig Eriksson, Gällivare:  
Två starka och minnesvärda saker 
som Stig minns är dels gruvstrejken 
samt valet 1998!

Stig Eriksson svarar på Kampviljans frågor 
om politiken nu och i framtiden.

Du har varit med i partiet länge. 
Vad ser du som den största 
förändringen sedan du gick 
med?
Jag började intressera mig för politik 
i samband med att jag började arbeta i 
LKAB 1973. Naturligtvis fanns gruv-
strejken 69-70 som en injektion ge-
nom att min far var delaktig och att 
politiken genomsyrade allt i närheten. 

Den stora förändringen från mina 
första politiska uppdrag och hur vi 
VPK:are uppfattades till dagens vän-
sterpartister är nog att vi då ofta fick 
svara för hur det var i öststaterna 
och att vi oftast utmålades som op-
portunister. Idag har Vänsterpartiet 
en helt annan trovärdighet och är på 
många håll en trovärdig samarbets-
partner. Till stor del är det ett resultat 
av vår klara politik som också visar 
att den är genomförbar.

Vilka stunder under din tid i 
partiet är de starkaste och mest 
minnesrika? 
Det finns två starka och minnesvärda 
saker. Den första är gruvstrejken som 
gjorde att jag tog steget och började 
intressera mig för samhällsfrågor. Här 
fanns ett bevis för att det går om man 
håller ihop.

Den andra minnesvärda saken är när 
partiet fick vind i seglen med Gudrun 
Schyman som partiledare, nämligen 
inför valet 1998. Allt gick som på räls. 
Partiet fick genomslag för sina viktiga 
politiska frågor. Siv Holma och jag 
fick mycket media, vilket gjorde att 
det blev lätt att föra ut vår politik. En 

omtumlande tid, men lätt att dansa 
med den positiva anda som rådde i 
partiet. Det resulterade i att vi fick 
två riksdagsledamöter från Norr-
botten.

Vilka är de perioder du allra 
helst velat glömma?
Jag vill säga att det som känns mest 
trist och arbetsammast är när vi blev 
utmålade som ett parti som skickat 
folk till Stalins Sovjet och en tro-
lig död med förhoppningen om ett 
bättre liv än de dåliga tider som då 
existerade i Norrbotten. Partiet blev 
kraftigt påhoppat i media med krav 
på en stark ursäkt till dessa familjer. 
Detta var under Sivs och min riks-
dagsperiod 1998-2002. Trots vår 
ringa kunskap om dessa, bl.a de s.k. 
kirunasvenskarna, fick vi uppdrag 
att besöka och leta efter möjliga 
återvändare eller barn till dessa. Vi 
träffade några där såren fanns kvar, 
men också de som inte gav partiet 
skulden utan sa att maten på bordet 
saknades och man var tvungen att 
hitta en annan väg för att mätta ma-
gen.

Under nuvarande mandatpe-
riod är Vänsterpartiet med 
och styr i Gällivare kommun. 
På vilket sätt skiljer det sig 
gentemot tidigare styren? 
Jag vill bara säga som en gälliva-
rebo sa åt mig så sent som förra 
veckan: ”Det har hänt mer i Gäl-
livare det senaste året än vad som 
skett de senaste 10 åren”. Tyvärr så 
är den mediala bevakningen väldigt 
fixerad vid samhällsomvandlingen, 
vilket gör att andra viktiga fram-
steg som Vänsterpartiet lyckats 
med hamnar i skymundan.

Hur tycker du att Vänsterpar-
tiet skall arbeta för att stärka 
sin roll i Norrbotten? 
Om vi skall stärka partiet i länet så 
finns det inga enkla vägar, utan ett 
träget arbete och framför allt visa 
på konkreta svar på hur vår politik 
kan bli verklighet. Jag tror också att 
varje kommun är olik och därför är 
det viktigt att man arbetar politiskt 
utifrån sin kommuns specifika situ-
ation. Allt är inte rött eller blått; 
ibland kan andra färger behövas. 
Det viktiga är att stå upp för det 
man gör och beslutar. 
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Siv Holma lämnade oss månda-
gen den 24 oktober. Jag har känt 
Siv sedan början av 1980-talet då 
jag kom till Norrbotten. Siv kom in 
i politiken via kulturen och sitt en-
gagemang i Seskaröspelen för 35 år 
sedan. Hon var redan från början en-
gagerad i jämställdhetsfrågor och var 
en av vårt distrikts tidigaste feminis-
ter.

1990 blev Siv vald till distriktsord-
förande, ett uppdrag som hon hade 
under sex år. Ordförandeskapet blev 
med tiden en tuff erfarenhet för Siv, 
då en relativt ung kvinna i ett parti 
med tydliga patriarkala strukturer.

1996 hade Vänsterpartiet kongress 
och en huvudfråga på den kongres-
sen var att skriva in feminismen som 
en av partiets grunder i partiprogram-
met. Majoriteten av norrbottensom-
buden var  motståndare, Siv Holma 
tog striden för feminismen vilket även 
blev kongressens beslut. Siv fick rätt 
men striden gav en del ärr i själen.

1995 trädde Sverige in som 
medlem i EU. Vänsterpartiets 
första ledamot i EU-parlamentet 
blev Bengt Hurtig från Piteå. Bengt 
lämnade då sin riksdagsplats och 
Siv som var andranamn på val-
sedeln fick då ta plats i riksdagen 
och där blev hon kvar i nästan 19 
år fram till valet 2014.

Under första delen av sin tid i 
riksdagen satt Siv i finansutskottet. 
Där deltog hon, tillsammans med 
bland andra Johan Lönnroth, och 
förhandlade fram ett antal statsbud-
getar med Göran Perssons regering 
fram till 2006.

Efter valet 2006 tappade de 
rödgröna majoriteten och ham-
nade i opposition. Siv Holma fick 
då byta utskott och blev under 4 år 
ordförande för riksdagens kulturut-
skott, ett uppdrag där hennes stora 
kulturintresse kom väl till pass.

Den sista perioden 2010-14 var 
Siv Holma Vänsterpartiets trafik-
politiska talesperson och satt i riks-
dagens trafikutskott. Mitt under 
denna period kom cancerbeskedet. 
Siv ville inte sitta hemma och vara 
sjukskriven, hon fortsatte sitt riks-
dagsarbete på lägre nivå under det 
sista året före valet samtidigt som 
hon behandlades för sjukdomen.

Under mina 33 år i Norrbotten är 
nog Siv Holma den person som jag 
delar flest politiska minnen med, i 
med- och motgångar, på vardags-
aktiviteter, stora kongresser, otaliga 
möten och kurser, mängder av poli-
tiska samtal. Siv var en av de per-
soner nära mig som jobbade mest 
och även uträttade mest. Hon tog 
strider, inte minst för feminismen, 
och banade då väg för många andra 
och gjorde vårt parti bättre. Nu har 
Siv lämnat oss. Tack Siv och vila 
i frid.

Bertil Bartholdson



KAMPVILJAN # 3 2016

6

Rapport från distriktet

RAPPORT FRÅN DS

Bertil Bartholdson
Ombudsman 

Distriktsstyrelsen har haft 
tre möten hittills under 
hösten.
20 augusti gjorde DS en ge-
nomgång av verksamhetsplanen 
och fördelade arbetsuppgifter så att 
det vi beslutat att göra också ska bli 
gjort. En sak som är på gång under 
hösten är bildandet av ett fackligt-
politiskt utskott i distriktet. 

Kommande studier 
gicks igenom och en studieplan ska 
göras för 2017-18. Under hösten 
genomförs i distriktet en medlems-
utbildning/grundutbildning (gick 
av stapeln 17 september) samt en 
antirasistisk kurs planeras till den 3 
december.

Mycket tid under hösten har 
ägnats åt regionfrågan. Två kun-
skapsseminarier genomfördes den 
10 september i Kiruna och 11 sep-
tember i Luleå. Där medverkade 
Mia Sydow Mölleby, Vänsterpar-

tiets gruppledare i riksdagen. Mia 
sitter också i konstitutionsutskottet, 
det utskott i riksdagen som behand-
lar frågan om framtida regionindel-
ning i Sverige. 

Partidistriktet har i sitt länspro-
gram tagit ställning för att bilda en 
region i Norrbotten, dvs överföra 
ansvaret för regional utveckling 
från länsstyrelsen till ett direktvalt 
regionalt parlament, vilket också 
kommer att ske från 1 januari 2017. 
Den storregion som nu är aktuell 
med sammanslagning av de fyra 
nordliga länen i Sverige har distrik-
tet undvikit att ta ställning till fram 
tills nu och åsikterna har gått starkt 
isär inom distriktet. Men eftersom 
frågan hamnade på landstings-
fullmäktiges bord under hösten be-
hövdes ett ställningstagande. 

Distriktsstyrelsen samman-
trädde den 11 september, direkt eft-
er de båda seminarierna med denna 
enda fråga på dagordningen. Det 
slutade med att distriktsstyrelsen 
med röstsiffrorna 5-4 beslutade att 
bifalla förslaget till storregion. 

Slutligen träffades DS i ett tele-
fonmöte den 6 oktober. Detta möte 
var mest en uppföljning av tidi-
gare beslut. Landstinget ska utse 
nya beredningar från 1 januari när 
landstinget övergår till att bli en re-
gion. De nya beredningarna kom-
mer att få delvis annan inriktning 
är de nuvarande. DS beslöt att gå ut 
till partiföreningarna och begära in 
nomineringar samt därefter över-
låta till landstingsgruppen att göra 
valet av ledamöter. Noterbart är att 
uppdragen endast avser resten av 
innevarande mandatperiod, alltså 
2 år.

DS har också blivit inbjudet till 
en träff med V-distrikten i Väster-
botten, Västernorrland och Jämt-
land. Träffen sker i Umeå den 13 
november. Träffen är föranledd av 
att vi kan komma att ingå i en ge-
mensam storregion redan om två 
år och då behöver vi diskutera val-
rörelsen 2018 och hur vi i så fall 
ska arbeta gemensamt, utforma ge-
mensamt program för regionen och 
liknande frågor.

Nästa DS-möte i Norrbotten blir 
söndag den 20 november.

PRESSMEDDELANDE – Vänsterpartiet Norrbottens ställningstagande om storregionen
 
Vänsterpartiets distriktsstyrelse tog på söndagen den 11 september ställning för att Norrbotten i framtiden ska ingå i 
en större region tillsammans med Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.
Beslutet togs med en rösts övervikt i distriktsstyrelsen.
– Vi har väntat i det längsta eftersom vi vet att uppfattningarna är delade i vårt distrikt, säger ordföranden 
Christina Snell-Lumio. Men i och med att landstinget måste avge ett remissvar till regeringen senast 6 oktober så var 
vi tvungna att gå till beslut.

Partiet har i helgen har vi genomfört två seminarier för att diskutera och lära sig mera om frågan, ett i Kiruna och ett 
i Luleå. Därefter sammanträdde distriktsstyrelsen på söndag eftermiddag och tog ställning.

– Fördelarna med en större region är att vi kan samla resurser till att utveckla sjukvården, kollektivtrafiken och 
annan regional utveckling. För inlandet och Sapmi kan en Storregion ge möjlighet till samordning och utveckling. 
Vi ser gärna att det framtida parlamentet placeras i inlandet. Samtidigt får vi ett mer demokratiskt inflytande över 
den avancerade regionsjukvården i Umeå, säger Christina Snell Lumio och fortsätter:
– Riskerna med en storregion är framförallt det demokratiska inflytandet och legitimiteten i en region som omfattar 
52 procent av Sveriges yta. Den nya regionen får inte styras som dagens toppstyrda landsting i Norrbotten där det 
bara finns en enda nämnd, landstingsstyrelsen. Vårt mål är att den nya regionen ska ha en demokratisk organisation 
med fler förtroendevalda än vad de gamla landstingen har idag.
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