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Aktivistluncher
Vill du hjälpa Vänsterpartiet att 
synas?

 Är du föräldraledig, sjukskriven, 
pensionär, studerande eller kan gå från 
jobbet ett par timmar mitt på dagen? Kom 
på våra aktivistluncher!

Torsdagar under maj och första halvan av juni. 
Start 9 maj.

11.30-12.15 Sopplunch på slottsgatan 6.

12.15-13.00 Flygbladsutdelning på stan.

Första träffen delar vi ut material om situationen på osäkra arbetsmarknaden. Materialet är framtaget av 
partikansliet och är en del av kampanjen Prata om Jobbet. Under lunchen finns tid att lässa igenom och diskutera 
texterna i flygbladet.
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Rapport från en by
av Stig Henriksson

BFÖRENINGS-
BREV

Du vet väll om att Vänsterpartiet Västmanland finns på Facebook?
Sök på Vänsterpartiet Västmanland så hittar du vår grupp.
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EU-valet närmar sig

- De två valrörelserna måste gå hand i hand, säger Mikael 
Gustafsson. Om vinster i välfärden är huvudfrågan på hemmaplan 
kan vi belysa hur det i Europa sker en annan typ av privatisering av 
välfärden i finanskrisens spår. Någon måste ju ta hand om barnen 
och de äldre och den någon är nästan alltid en kvinna. 

Intresset för EU-valet brukar inte vara så stort. Valdeltagandet är i 
snitt 43,1 procent. I Sverige är det bara hälften så många som röstar i 
EU-parlamentsvalet som i riksdagsvalet.  Även Vänsterpartiet, som 
annars är duktiga på valarbete, har svårt att mobilisera 
medlemmarna. 

- Delvis tror jag att det beror på att många tror att EU är så krångligt 
och svårt. Det är synd, för även om det är en otydlig 
beslutsorganisation här i Bryssel, så är de politiska frågorna ungefär 
de samma. I valstugan handlar också de flesta frågorna om politik i 
allmänhet.

Vänsterpartiets kandidatlista och valplattform för EU-valet tas på 
kongressen i januari 2014. Mikael Gustafsson avslöjar att han 
kommer att ställa upp i valet om han får partiets förtroende att göra 
det. 

- Men vi måste ta mej fan se till att vi inte bara är en ledamot här 
nästa period!

EU-parlamentsvalet hålls i maj 2014 och blir en upptakt inför 
riksdags-, landstings- och kommunvalen som hålls i september 
samma år. 

Nomineringsstopp 14 juni

I EU-parlamentsvalet ställer partiet 
upp med en gemensam nationell 
lista. Redan nu kan distrikt, 
partiföreningar och enskilda 
medlemmar nominera kandidater. 
Nomineringar skickas till 
valberedningen@vansterpartiet.se

”Jag är övertygad om att 
västmanlänningarna inte 
vill att vi gör 
specialistsjukvården till 
en kommersiell lekplats.”
Juha Rundgren, landstingsråd (V)  i 
landstingsfullmäktigedebatt om moderaternas 
förslag att kommersialisera specialistsjukvården i 
Västmanland.

Norberg: Kärrgruvans folkets park kl 13.00. Uppträdanden av Röda Liljan och Sanna 
Carlstedt.

Sala: Stadsparken kl. 15.00. Tal, underhållning och fika.

Västerås: Samling 14.30 på Fiskartorget. Avmarsch 15.00. Tal och musik på Djäkneberget 
från ca 15.30.Tal av Kawa Zolfagary, Milian Penahi och Fatima Hassanpour. För musiken står 
The Blues Experience. 
Arrangörer: Vänsterpartiet, Ung Vänster, Iranska Kommunistpartiet Komala, Colombianätverket

Surahammar: Vänsterpartiet bjuder på fri entré till Bruksmuséet.

Följ den rödgröna majoriteten i landstinget på www.rodgrontvastmanland.wordpress.com

1:Maj Arbete, rättvisa, välfärd
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Besök i EU-parlamentet

Tillsammans med ett tjugotal kollegor från hela landet besöker jag EU-
parlamentet. Under en dag följer vi Vänsterpartiets EU-parlamentariker Mikael 
Gustafsson och diskuterar bland annat möjligheterna att göra skillnad i den 
tungrodda byråkratin.  
-Det är sprickor i de bärande takbjälkarna, berättar 
Pernilla Jourdé, vår guide från EU-parlamentets 
besöksservice. Hon syftar på plenisalen som vi därför inte 
får besöka, men sanningen är att hela EU-bygget knakar i 
fogarna. Ska Grekland lämna Euron? Vad händer om de 
inte gör det? Kommer Storbritannien folkomrösta om ett 
utträde? Hur går det för Spanien? Cypern? Italien? Vad 
blir konsekvensen när fascismen växer?

-EU-krisen blir utan tvekan fokusfrågan i valrörelsen, 
säger Mikael Gustafsson. Krisen kommer inte att vara 
över innan dess. Här i Bryssel kan man diskutera den 
höga ungdomsarbetslösheten, men man gör inget åt 
grundproblemet. Man blundar för att de kraftiga 
nedskärningarna i krisländernas välfärd förvärrar 
situationen. 

Mikael Gustafsson har nu varit EU-parlamentariker i lite 
mer än ett år. Han kastades in i arbetet efter att Eva-Britt 
Svensson tvingades lämna sitt uppdrag av hälsoskäl. De 
tre första månaderna, innan han kom in i arbetstempot 
och rutinerna, beskriver han som ett totalt mörker. 

-Men det är ett fruktansvärt roligt uppdrag. Jag får hålla 
på med jämställdhet och miljö, vilket jag tycker är de 
allra viktigaste frågorna. Ibland är det oerhört 
frustrerande med all byråkrati, men det är viktigt att 
Vänsterpartiet finns här.

Mikael Gustafsson nämner flera gånger att vi måste 
kunna hålla två bollar i luften. Dels ska vi fortsätta föra 
fram vår EU-kritik, men vi måste också prata om hur vi 
påverkar politiken i parlamentet. 

-Gör ni någon nytta då? frågar Hamsa Demir, min kollega 
från Bohuslän. Vi andra skrattar lite förläget åt den raka 

frågan, men Mikael Gustafsson tar den på allvar. 

-Som ett EU-kritiskt parti kan vi rapportera om 
resursslöseriet och den odemokratiska byråkratin. Vi 
försöker lyfta vänsterperspektivet i varje omröstning och 
särskilt i jämställdhetsfrågor har vi uppnått goda resultat. 
Så goda resultat att Mikael Gustafsson och medarbetarna 
på Vänsterpartiets Brysselkontor frågat sig om de mer 
konservativa partierna överhuvudtaget vetat vad de röstat 
för. Nyligen fick de igenom en rapport om finanskrisens 
effekter på jämställdheten. En rapport som tydligt 
beskriver hur kvinnor återgår till att stanna hemma för att 
ta hand om barn, äldre och handikappade när välfärden 
rustas ner

//Jenny Norell

Årets DÅK utspelade sig i Arboga kommuns anrika fullmäktigesal. Ett sextiotal 
vänsterpartister samlades för att bland annat rösta om verksamhetsplan och ny styrelse. 

Partisekreterare Aron Etzler var gäst och höll ett inspirerande
tal om partiets självbild och hur vi kan bli bättre på att
uppmärksamma våra framgångar. Vänsterpartiet har varit och 
är en garant för välfärden i många kommuner och landsting. 
Det ska vi vara stolta över.
 
Kent Persson berättade om arbetet i riksdagen och Torun 
Boucher från valberedningen informerade om att det snart är 
dags att nominera folk till EU-valet och till partistyrelsen.
 
Ombuden beslutade att i verksamhetsplanen lägga till en
skrivning om att styrelsen ska verka för ett beslut i 
regionfrågan. De förtydligade att DS också ska arbeta för ett 
framgångsrikt EU-val, samt att listorna till landsting- och 
riksdag tas på årskonferensen 2014.

Distriktstyrelsen 2013

Ordförande
Hans Jansson, Västerås 

Ledamöter
Bodil Hildemar, Norberg
Anna Eriksson, Sala 
Anna Maria Romlid, Hallstahammar
Antonio Beguez, Fagersta, 
Alexandra Hellman, Västerås, 
Nidia Åman, Västerås. 

Ersättare
Lizzie Hultqvist, Arboga, 
Birgitta Hedblom, Köping 
Kristiina Koistila, Västerås

Valberedning
Hans-Olov Sjölund
Ulrica Persson
Benny Andersson
Linn Wegemo
Andrea Gaytán Myrdal

Revisorer
Dan Karlsson

Följ den rödgröna majoriteten i landstinget på www.rodgrontvastmanland.wordpress.com
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Byn heter Syninge och där ligger Vänsterpartiets kurs- 
och konferensgård och där hölls en landsbygdspolitisk 
konferens 23-24 mars.

Varje distrikt hade fått utse upp till två representanter för 
denna remisskonferens som hade att behandla en 
plattform framtagen av en arbetsgrupp bestående av Lena 
Olsson, Dalarna, Birger Lahti, Norrbotten och Bittis 
Bentzler, Gotland.

Deltagarna från Blekinge till Norrbotten verkade överens 
om att det var en bra plattform gruppen arbetat fram. 
Detta förhindrade förstås inte på något sätt att varje 
avsnitt väckte livliga diskussioner i de tre work shops 
som konferensen, efter partiordförandens inledning, 
jobbade i.

Plattformen är tämligen heltäckande och de livligaste 
diskussionerna kanske vargen och skogen väckte. 
Förutom en mer generell diskussion om hur mycket t ex 
välfärdsfrågor som ska finnas med i just detta dokument 
så att man särar de frågor som är specifikt 
landsbygdspolitiska från de övriga.

Personligen tycker jag också man borde vara lite mer 
restriktiv till alla nya eller högre bidrag vi laborerar med. 
Jag räknade till 27 sådana i plattformen. En hel del av 
dem blir onödiga om vi lyckas lösa grundbulten; en 
minskande befolkning. Med ett tillräckligt kundunderlag 
behövs inga eller färre speciallösningar för 
bensinmacken, lanthandeln, skolan etc.

Apropå skolan utbröt en livlig debatt på förslaget om att 
det skulle vara lägre krav på byskolorna, dvs barnen där 
skulle få en torftigare undervisning än deras kamrater i 
stan. 

Vidare kan jag sakna en problematisering kring vem som 
är agenten. Dvs är det underförstått att det i princip alltid 
är staten som ska ansvara för allt. Det blir så lite 
underifrånperspektiv då. Vad vi medlemmar som 
medborgare, lokala aktivister, lokala och regionala 
politiker kan initiera och arbeta med – det finns sällan 
eller aldrig med i våra program.

Jag saknar också en definition på själva begreppet 
landsbygd. I Fagerstas finns ingen mjölkbonde kvar, vi 
lever helt och hållet av stål- och hårdmetall och 93 % av 
invånarna bor i tätorten. Jag tycker vi är landsbygd, men 
inte finns det särskilt många saker här av dem vi 
associerar till ordet ”landsbygd”.

Sedan ett halvt år tillbaka sitter jag med i ett av LRF:s 
förbundsordförande Helena Jonsson handplockat politiskt 
råd. Det är väldigt intressant att se likheter och skillnader 
mellan LRF och V respektive mellan de olika partierna i 
rådet och hur diskussionerna går på en intern V-
konferens.

Vad händer nu?
Jo, arbetsgruppen inarbetar, som de uppfattar det, 
relevanta synpunkter från konferensen och lämnar sedan 
över plattformen till VU fvb PS och fastställelse där.

Och för övrigt anser jag landsbygdspolitik låter så 
extremt osexigt och som en angelägenhet för skogstroll 
och kor. Jag vill ha ett begrepp som både rymmer 
Fagerstas exportindustrier och de sk gröna näringarna 
under samma hatt. Kalla det istället ”en politik för det 
närande Sverige”. 
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Från en by
Stig Henriksson

5Holländska socialister inspirerar

Två saker utmärker de holländska socialisterna i SP som jag 
träffar i Amersfoort, i Leiden och i Amsterdam. De sträcker på sig. 
Är stolta. Firar sina segrar. Talar om sitt engagemang som  
givande. Att arbetet är givande är nog också en förutsättning, 
eftersom allt jobb sker på frivillig bas. 

Jenny Norell

SP:s organisation vilar på flera ben. Förutom att 
arbeta i parlamenten, är de ute på gator och i 
bostadskvarter. De hjälper folk som har problem med 
hyresvärdar som inte sköter sig. På partilokalen 
träffas aktivister på cafékvällar för att fika, ta en öl 
och lyssna på inbjudna gäster. Här lämnas inga 
parlamentariker ensamma. SP har ett krav att 
partiföreningen måste ha minst femtio medlemmar 
för att ställa upp i kommunvalet. Som 
parlamentariker ska man ha en stark organisation 
bakom sig, som i dialog med medborgarna är med 
och utvecklar politiken. Så fort man får en ny 
medlem i Leiden tar Ruben Verhasselt som är 
medlemsansvarig kontakt med hen. ”Hej. Jag har ditt 
medlemskort här, när kan jag komma förbi och lämna 
det? ” frågar han. I regel blir han bjuden på en kopp 
kaffe och kan  fråga lite mer om personens intressen 
och vad den vill göra i partiet.

En gång kom jag hem till en gallerist, han hjälpte oss 
ordna tavlor till partilokalen. En annan gång träffade 
jag en advokat som nu är volontär på vårt hjälpcenter, 
berättar Ruben.

Hjälpcentret ja, det finns på partilokalen och under 
tiden som vi är där kommer flera besökare dit. Det 
drivs av en handfull partivolontärer som hjälper 
besökarna med allt från att fylla i sin deklaration till 
att vara ett stöd i kontakten med myndigheter.  
Tillsammans hjälper de 2000 personer varje år. 

Vi fyller gapet mellan vad myndigheterna tror att folk 
klarar av själva och vad de faktiskt klarar av, säger 
Paul Day som är föreståndare för centret. Men vi 
försöker också att visa dem hur de kan göra det 
själva. 

Vad kan vi i Västmanland lära oss från SP? Allt är så 
klart inte överförbart, men besöket väcker idéer. Vår 
organisation behöver växa och besöket hos SP ger en 
fingervisning om hur: Syns på gator och torg. Ta hand 
om nya medlemmar. Ta kontakt med dem, ta en fika. 
I Skinnskatteberg eller Kungsör kanske det känns 
som att man redan känner alla vänstersympatisörer på 
orten. Varför inte ta reda på ett register över 
nyinflyttade och ta kontakt med dem? Själv blev jag 
så inspirerad av besöket att jag tagit initiativ till 
aktivistluncher i Västerås (mer om det på sida 2).

Kom ihåg att runt hälften av alla där ute tilltalas av 
rödgröna idéer som solidaritet, rättvisa och hållbar 
utveckling. På stan i Norberg är var femte person du 
möter en väljare, i Fagersta varannan. Kort sagt, det 
är många som gillar vårt budskap och vill att det hörs. 
Vi behöver bjuda in dem och ge dem verktyg att vara 
med i vår kamp.

// Jenny Norell som är stolt över att vara 
vänsterpartist i ett län där det tack vare oss finns rätt 
till vård för papperslösa, möjlighet för de som vill i 
Västerås stad att arbeta heltid och en kommunledning 
i Fagersta som tagit på sig ledartröjan för att bli bäst i 
Sverige på integration. 

Syninge kursgård ligger ca 1.5 mil sydväst om Norrtälje i 
Stockholms län. Från Stockholm kör man antingen bil på E 
18 mot Norrtälje (se vägbeskrivning längre ned), eller tar 
buss nr 676  från Tekniska högskolan mot Norrtälje, 
hållplatsen du ska till heter Rösa trafikplats. Där byter ni 
till buss 677 mot Uppsala alternativt buss 647 mot Rimbo 
och stiger av vid Husby vägskäl. Från Husby vägskäl är det 
ca. 1 km till Kursgården. Följ skyltning mot Syninge och 
slutligen mot kursgård.

Följ den rödgröna majoriteten i landstinget på www.rodgrontvastmanland.wordpress.com
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Sverige på integration. 

Syninge kursgård ligger ca 1.5 mil sydväst om Norrtälje i 
Stockholms län. Från Stockholm kör man antingen bil på E 
18 mot Norrtälje (se vägbeskrivning längre ned), eller tar 
buss nr 676  från Tekniska högskolan mot Norrtälje, 
hållplatsen du ska till heter Rösa trafikplats. Där byter ni 
till buss 677 mot Uppsala alternativt buss 647 mot Rimbo 
och stiger av vid Husby vägskäl. Från Husby vägskäl är det 
ca. 1 km till Kursgården. Följ skyltning mot Syninge och 
slutligen mot kursgård.

Följ den rödgröna majoriteten i landstinget på www.rodgrontvastmanland.wordpress.com
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Besök i EU-parlamentet

Tillsammans med ett tjugotal kollegor från hela landet besöker jag EU-
parlamentet. Under en dag följer vi Vänsterpartiets EU-parlamentariker Mikael 
Gustafsson och diskuterar bland annat möjligheterna att göra skillnad i den 
tungrodda byråkratin.  
-Det är sprickor i de bärande takbjälkarna, berättar 
Pernilla Jourdé, vår guide från EU-parlamentets 
besöksservice. Hon syftar på plenisalen som vi därför inte 
får besöka, men sanningen är att hela EU-bygget knakar i 
fogarna. Ska Grekland lämna Euron? Vad händer om de 
inte gör det? Kommer Storbritannien folkomrösta om ett 
utträde? Hur går det för Spanien? Cypern? Italien? Vad 
blir konsekvensen när fascismen växer?

-EU-krisen blir utan tvekan fokusfrågan i valrörelsen, 
säger Mikael Gustafsson. Krisen kommer inte att vara 
över innan dess. Här i Bryssel kan man diskutera den 
höga ungdomsarbetslösheten, men man gör inget åt 
grundproblemet. Man blundar för att de kraftiga 
nedskärningarna i krisländernas välfärd förvärrar 
situationen. 

Mikael Gustafsson har nu varit EU-parlamentariker i lite 
mer än ett år. Han kastades in i arbetet efter att Eva-Britt 
Svensson tvingades lämna sitt uppdrag av hälsoskäl. De 
tre första månaderna, innan han kom in i arbetstempot 
och rutinerna, beskriver han som ett totalt mörker. 

-Men det är ett fruktansvärt roligt uppdrag. Jag får hålla 
på med jämställdhet och miljö, vilket jag tycker är de 
allra viktigaste frågorna. Ibland är det oerhört 
frustrerande med all byråkrati, men det är viktigt att 
Vänsterpartiet finns här.

Mikael Gustafsson nämner flera gånger att vi måste 
kunna hålla två bollar i luften. Dels ska vi fortsätta föra 
fram vår EU-kritik, men vi måste också prata om hur vi 
påverkar politiken i parlamentet. 

-Gör ni någon nytta då? frågar Hamsa Demir, min kollega 
från Bohuslän. Vi andra skrattar lite förläget åt den raka 

frågan, men Mikael Gustafsson tar den på allvar. 

-Som ett EU-kritiskt parti kan vi rapportera om 
resursslöseriet och den odemokratiska byråkratin. Vi 
försöker lyfta vänsterperspektivet i varje omröstning och 
särskilt i jämställdhetsfrågor har vi uppnått goda resultat. 
Så goda resultat att Mikael Gustafsson och medarbetarna 
på Vänsterpartiets Brysselkontor frågat sig om de mer 
konservativa partierna överhuvudtaget vetat vad de röstat 
för. Nyligen fick de igenom en rapport om finanskrisens 
effekter på jämställdheten. En rapport som tydligt 
beskriver hur kvinnor återgår till att stanna hemma för att 
ta hand om barn, äldre och handikappade när välfärden 
rustas ner

//Jenny Norell

Årets DÅK utspelade sig i Arboga kommuns anrika fullmäktigesal. Ett sextiotal 
vänsterpartister samlades för att bland annat rösta om verksamhetsplan och ny styrelse. 

Partisekreterare Aron Etzler var gäst och höll ett inspirerande
tal om partiets självbild och hur vi kan bli bättre på att
uppmärksamma våra framgångar. Vänsterpartiet har varit och 
är en garant för välfärden i många kommuner och landsting. 
Det ska vi vara stolta över.
 
Kent Persson berättade om arbetet i riksdagen och Torun 
Boucher från valberedningen informerade om att det snart är 
dags att nominera folk till EU-valet och till partistyrelsen.
 
Ombuden beslutade att i verksamhetsplanen lägga till en
skrivning om att styrelsen ska verka för ett beslut i 
regionfrågan. De förtydligade att DS också ska arbeta för ett 
framgångsrikt EU-val, samt att listorna till landsting- och 
riksdag tas på årskonferensen 2014.

Distriktstyrelsen 2013

Ordförande
Hans Jansson, Västerås 

Ledamöter
Bodil Hildemar, Norberg
Anna Eriksson, Sala 
Anna Maria Romlid, Hallstahammar
Antonio Beguez, Fagersta, 
Alexandra Hellman, Västerås, 
Nidia Åman, Västerås. 

Ersättare
Lizzie Hultqvist, Arboga, 
Birgitta Hedblom, Köping 
Kristiina Koistila, Västerås

Valberedning
Hans-Olov Sjölund
Ulrica Persson
Benny Andersson
Linn Wegemo
Andrea Gaytán Myrdal

Revisorer
Dan Karlsson
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EU-valet närmar sig

- De två valrörelserna måste gå hand i hand, säger Mikael 
Gustafsson. Om vinster i välfärden är huvudfrågan på hemmaplan 
kan vi belysa hur det i Europa sker en annan typ av privatisering av 
välfärden i finanskrisens spår. Någon måste ju ta hand om barnen 
och de äldre och den någon är nästan alltid en kvinna. 

Intresset för EU-valet brukar inte vara så stort. Valdeltagandet är i 
snitt 43,1 procent. I Sverige är det bara hälften så många som röstar i 
EU-parlamentsvalet som i riksdagsvalet.  Även Vänsterpartiet, som 
annars är duktiga på valarbete, har svårt att mobilisera 
medlemmarna. 

- Delvis tror jag att det beror på att många tror att EU är så krångligt 
och svårt. Det är synd, för även om det är en otydlig 
beslutsorganisation här i Bryssel, så är de politiska frågorna ungefär 
de samma. I valstugan handlar också de flesta frågorna om politik i 
allmänhet.

Vänsterpartiets kandidatlista och valplattform för EU-valet tas på 
kongressen i januari 2014. Mikael Gustafsson avslöjar att han 
kommer att ställa upp i valet om han får partiets förtroende att göra 
det. 

- Men vi måste ta mej fan se till att vi inte bara är en ledamot här 
nästa period!

EU-parlamentsvalet hålls i maj 2014 och blir en upptakt inför 
riksdags-, landstings- och kommunvalen som hålls i september 
samma år. 

Nomineringsstopp 14 juni

I EU-parlamentsvalet ställer partiet 
upp med en gemensam nationell 
lista. Redan nu kan distrikt, 
partiföreningar och enskilda 
medlemmar nominera kandidater. 
Nomineringar skickas till 
valberedningen@vansterpartiet.se

”Jag är övertygad om att 
västmanlänningarna inte 
vill att vi gör 
specialistsjukvården till 
en kommersiell lekplats.”
Juha Rundgren, landstingsråd (V)  i 
landstingsfullmäktigedebatt om moderaternas 
förslag att kommersialisera specialistsjukvården i 
Västmanland.

Norberg: Kärrgruvans folkets park kl 13.00. Uppträdanden av Röda Liljan och Sanna 
Carlstedt.

Sala: Stadsparken kl. 15.00. Tal, underhållning och fika.

Västerås: Samling 14.30 på Fiskartorget. Avmarsch 15.00. Tal och musik på Djäkneberget 
från ca 15.30.Tal av Kawa Zolfagary, Milian Penahi och Fatima Hassanpour. För musiken står 
The Blues Experience. 
Arrangörer: Vänsterpartiet, Ung Vänster, Iranska Kommunistpartiet Komala, Colombianätverket

Surahammar: Vänsterpartiet bjuder på fri entré till Bruksmuséet.

Följ den rödgröna majoriteten i landstinget på www.rodgrontvastmanland.wordpress.com
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Holländska socialister inspirerar
Jenny Norell har träffat holländska socialister i SP. sid 5

EU-parlamentsvalet hålls i maj 2014 och... sid 2 

EU-valet närmar sig
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Aktivistluncher
Vill du hjälpa Vänsterpartiet att 
synas?

 Är du föräldraledig, sjukskriven, 
pensionär, studerande eller kan gå från 
jobbet ett par timmar mitt på dagen? Kom 
på våra aktivistluncher!

Torsdagar under maj och första halvan av juni. 
Start 9 maj.

11.30-12.15 Sopplunch på slottsgatan 6.

12.15-13.00 Flygbladsutdelning på stan.

Första träffen delar vi ut material om situationen på osäkra arbetsmarknaden. Materialet är framtaget av 
partikansliet och är en del av kampanjen Prata om Jobbet. Under lunchen finns tid att lässa igenom och diskutera 
texterna i flygbladet.

9 16 23
Maj Maj Maj

30
Maj

6
Juni

13
Juni

Rapport från en by
av Stig Henriksson

BFÖRENINGS-
BREV

Du vet väll om att Vänsterpartiet Västmanland finns på Facebook?
Sök på Vänsterpartiet Västmanland så hittar du vår grupp.
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