
Norrbotten är inte 
till salu!
 ”Jag vill bo i ett land där min son och dotter 
har lika möjligheter att utvecklas till de  
personer som de är och vill vara. Därför är 
jag feminist.” 

Birger Lahti och 
Anna Hövenmark 

om det kommande valet
Birger Lahti och Anna Hövenmark är Vänsterpartiet Norrbottens två förstanamn på 
riksdagslistan. Partiets förhoppning är att få två (V)-mandat från Norrbotten. Vän-
sterpartiet är garanten för en välfärd utan privata vinstintressen. Vi är övertygade 
om att våra kandidater kan göra skillnad för Norrbotten.

Givetvis vill och kan vi göra skillnad för att bygga upp ett välfärdssamhälle att lita på, säger 
våra riksdagskandidater Birger från Pajala och Anna från Jokkmokk.

Birger tror att återuppbyggandet av välfärdssverige kommer att ta många år, men 
förhoppningsvis inte lika länge som det tagit för borgarna att rasera våra trygghetssystem. 

Det beror också på vilka S väljer att samarbeta med. Finns inte (V)i med kommer det troli-
gen inte att hända så mycket, menar Anna.

Birger och Anna, om ni får chansen att sitta i riksdagen efter valet, vilka frågor kom-
mer ni att driva?

Birger: Vi har en helhetspolitik som jag känner mig trygg med så jag kommer att driva 
frågor som gör vardagen bättre för de svagaste i samhället samt glesbygdsfrågor. Jag vill 
också nämna skogsnäringen som en fråga som jag brinner för eftersom skogen är en del av 
lösningen på klimatet och oberoendet av fossila bränslen.

Anna: Mina hjärtefrågor är miljöfrågorna, och regionalpolitiken ingår per automatik även 
där! Jag vill jobba för lagändringar t.ex. minerallagen. Gruvbolagen måste betala en rimlig 
avgift för de naturtillgångar de gör stora vinster på.

RÖSTA PÅ VÄNSTERPARTIET 

DEN 14 SEPTEMBER!



Inga vinster i välfärden    Norrbotten – Inte till salu

Vänsterpartiet vill se ett Norrbotten som är jämställt, jämlikt, mångkulturellt, ekologiskt håll-
bart och innovativt där människor trivs och vill forma sin framtid. Vi vill minska de ekonomiska 
och sociala klyftorna.

Sjukvård och omsorg ska fördelas efter behov och våra barn har rätt till en bra och likvärdig ut-
bildning. Skola, vård och omsorg ska inte säljas ut till vinstdrivande företag. 

Norrbotten ska bli en region med ett direktvalt regionfullmäktige. Makt och resurser ska omfördelas så att 
kvinnor och män har samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

Demokrati förutsätter mångfald, respekt för minoriteters och urfolks rättigheter samt hänsyn till grupper som 
har svårt att föra sin egen talan. Vi vill stärka samernas och de fem minoriteternas möjlighet att utveckla språk, 
kultur och traditioner. I Norrbotten ska alla människor kunna få vara den de är. Offentligt styrda verksamheter ska 
HBTQ-certifieras.

Alla ska ha tillgång till en god hälso- och sjukvård. Den skall vara skattefinansierad, demokratiskt styrd och 
bedrivas i offentlig regi. Hälso- och sjukvård ska ges efter behov och de svårast sjuka ska ges företräde. Vi ska ha 
en jämställd fördelning av resurser mellan kvinnor och män.

Hälsocentraler och länsdelssjukhus ska tillgodose befolkningens behov av närsjukvård. Vi vill att mammografin 
och den gynekologiska cellprovstagningen blir avgiftsfri i Norrbotten. Människor med psykisk ohälsa ska nås med 
tidiga insatser. Vi ska ha bra behandlingsformer och vård för människor som hamnat i missbruk.

De fem sjukhusen ska kunna ha länsövergripande tilläggsuppdrag. En säker transportorganisation behövs för 
mark- och flygtransporter. Psykiatrin behöver mer resurser. Barn med behov ska ha rätt till avgiftsfria glasögon.
Tandvården måste bli avgiftsfri. 

Vi skapar arbete genom att utbilda 
och anställa fler läkare, sjuksköterskor 

och undersköterskor.

För att hela länet ska utvecklas behövs välutbildad arbetskraft. Vi vill 
förstärka resurserna så att alla elever får möjlighet att studera vidare. Staten 
ska ta ekonomiskt ansvar för en nationellt likvärdig gymnasieskola. 
Luleå Tekniska Universitet ska erbjuda utbildningar som kan försörja länet 
med kompetent arbetskraft. Spetsforskning inom olika grenar ska utveckla 
länets konkurrensförmåga.

En feministisk politik för jämställdhet är en förutsättning för ett bra liv för alla och en 
allsidig utveckling av länet. Sjukvården måste bli jämställd. Mäns våld och övergrepp mot 
kvinnor och barn måste upphöra. Kvinnojourer ska få ekonomiskt stöd. 

Våra landstings-
kandidater

Ingmari Åberg, Luleå

Ove Harala, Gällivare

Elisabeth Bramfeldt, Arjeplog

Kristina Nilsson, Kiruna

Mikael Larsson, Överkalix

Demokratin – Inte till salu

Sjukvården och skolan – Inte till salu



Kulturen skapar en meningsfull tillvaro och en god livsmiljö men har också ett egenvärde. Alla ska ha lika 
möjlighet att utöva och ta del av kultur. Viktiga aktörer inom kulturen i länet är hembygdsrörelsen, studieförbun-
den, folkhögskolorna samt Luleå Tekniska Universitet med musikhögskola, dansutbildning och scenskola. 

Vi ska bygga bort bostadsbristen och kräver ett statligt investeringsstöd för nybyggnad och renovering av 
hyresrätter. De allmännyttiga bostadsföretagen måste stärkas.

Näringslivet måste utvecklas både för att kunna få befolkningstillväxt och en långsiktig hållbar utveckling i 
länet. Jordbruket kan utvecklas med miljövänlig produktion av hög kvalitet som kan försörja vår landsända, med 
småskalig energiproduktion och turism. Besöksnäringen är en snabbt ökande bransch där Norrbotten har mycket 
stor potential både nationellt och internationellt.

Vänsterpartiet har en politik för att hela landet ska leva. Vår politik bygger på långsiktighet, en utvecklad 
samverkan, ett större regionalt inflytande och ett statligt ansvar för en grundläggande samhällsservice i hela landet. 
Kommunerna och landstinget måste få likvärdiga möjligheter att erbjuda samhällsservice. Satsningarna på infra-
struktur, från fiber till järnväg ska öka.

Järnvägen behöver byggas ut, bland annat Norrbotniabanan. Även vägnät och flyg är viktigt för ett län som 
Norrbotten. Distansöverbryggande teknik kan minska behovet av resor.
Kollektivtrafikresandet i Norrbotten ska fördubblas. Det kräver ett kraftigt utökat trafikutbud, en ökad satsning på anrops-
styrd trafik samt samordning med skolskjuts, färdtjänst och sjukresor.

Vi vill göra Norrbotten till ett försökslän med 
avgiftsfri kollektivtrafik.

Norrbotten ska vara klimatneutralt år 2050. Vi vill utveckla den förnyelsebara energin.
Vi säger nej till kärnkraft och uranbrytning. Ingen gruvbrytning får ske i anslutning till naturreservat, nationalpark-
er och Natura 2000-områden. Gruvföretagens vinstkrav får inte gå före miljöhänsyn. Vi vill se en långsiktig utveck-
ling i gruvregionerna. När nya gruvor öppnas måste miljö och rennäring vara prioriterat före andra intressen. 
Vi vill höja mineralavgiften och inrätta en gruvfond samt skärpa gruvföretagens ansvar för att återställa miljön efter 
gruvdrift. 

Sveriges regering hyr idag ut halva Norrbottens luftrum för krigsövningar till bland annat Nato. Ökad utländsk 
militär närvaro i Norrbotten försämrar vår säkerhet. Norra Ishavet har stora olje- och gastillgångar som kan bidra 
till konflikter. Den militära uppbyggnaden i Norrbotten är svår att förena med en ökad turism, samisk kultur och 
friluftsliv. Vänsterpartiet är anhängare av ett militärt försvar som är folkligt förankrat med allmän värnplikt och 
som i första hand är inriktat på försvar av Sverige.

Vi skapar arbete genom att bygga bostäder, 
järnvägar och förbättra vägarna.

Bo Engström, Boden

Gunnel Sandlund, Piteå

Glenn Berggård, Luleå

Ann-Kristin J-Henriksson, Kalix

Kati Jääskeläinen, Luleå

Våra landstings-
kandidaterKulturen och Landsbygden – Inte till salu

Klimatet/Miljön – Inte till salu



Norrbotten är inte 
till salu!

Det här är Vänsterpartiet
Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti. Vi bekämpar ojämlika ekonomiska maktförhållanden. 
Idag ökar klassklyftorna i Norrbotten. Vi vill minska dem.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Vi har alltid jämställdhetsglasögonen på och vi strävar efter att nå 
jämlikhet mellan kvinnor och män på alla områden. 

Vi gör det utifrån insikten att vi idag lever i ett samhälle där kvinnor som grupp är underordnade män som grupp.

Vår politik står på ekologisk grund. De förslag vi lägger ska vara långsiktigt hållbara. 
Hotet om global uppvärmning är akut och reellt. Vi måste tänka globalt och handla lokalt för att ställa om till ett 
hållbart samhälle för våra barn och barnbarn.

Vänsterpartiets politik bygger på alla människors lika värde. Alla människor i Norrbottens län ska ha lika 
inflytande och samma rättigheter oavsett kön, etniskt och kulturellt ursprung, trosuppfattning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning eller ålder.

Norrbotten är inte till salu. Landstinget ska inte sälja ut kärnverksamheter inom välfärden eller lägga ut den på 
entreprenad. Likaså är alla våra kommuner inte till salu. Detta gäller även vår infrastruktur, såsom energi, vatten, 
renhållning, bostäder, hamn och kollektivtrafik.

Vänsterpartiet vill avskaffa det privata vinstintresset i välfärden. Skattepengar som läggs på skola, vård och 
omsorg ska oavkortat, gå till den välfärd de är avsedda för. 

Vi vill ha en välfärd att lita på. En välfärd utan privata vinstintressen.

RÖSTA V DEN 14 SEPTEMBER!
Vänsterpartiet Norrbotten
Lulsundsgatan 13, 972 41 Luleå

0920-12508, 0920-19475
norrbotten@vansterpartiet.se
norrbotten.vansterpartiet.se

Vi finns på facebook!
facebook.com/vansterpartiet

Vill du bli medlem eller 
vill du veta mer kontakta oss!


