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Den politiska
vistrion Halva
Mänskligheten
bestående av Johan
Sandberg, Sara
Sjöblom och Håkan
Eklund uppkom i
samband med ett
Kulturhäng.

Foto: Johan Sandberg

Kreativt Kulturhäng i Köping
Onsdagskvällarna i Vänsterpartiets lokal på Stora Gatan är vikta för musik, konst, teater och
allt annat som kan falla under kategorin kultur.
Johan Sandberg, Sara Sjöblom Håkan Eklund tog initiativet till Kulturhäng redan i somras. De ville
skapa liv runt partiet inför valrörelsen. Partiföreningens lokal har ett perfekt läge centralt i stan men
stod ofta tom. Under sommaren anordnades flera evenemang, både i själva lokalen och utanför på
gatan. Efter valet har kulturkvällarna fortsatt med allt från poesi och musik till föreläsningar och
broderi. Programmet är fullbokat ända till 8 mars då det blir en stor kvinnofestival på Hagateatern.
-Kultur är ett utmärkt verktyg för att skapa kontakt och förståelse mellan människor. Igår hade vi till
och med en borgare i publiken, säger Håkan Eklund.
Föreningen har fått flera nya medlemmar och sympatisörer genom Kulturhäng, det kommer någon ny
varje vecka. För konstnärerna är det ett smidigt sätt att nå ut. Dessutom kostar det inget, vare sig att
delta eller att vara publik. Den kreativa stämningen har gjort att medlemmar upptäcker nya intressen
och talanger hos varandra. Det har bland annat startats en bokcirkel, och en podcast är också på gång.
-Vi hoppas verkligen att någon annan partiförening snor vår idé så att vi kan samarbeta, säger Håkan.

Vill du medverka eller har frågor om Kulturhäng kontakta Håkan Eklund på:
doghead@hotmail.se

PÅ GÅNG

Nya tider väntar oss
Extravalet/nyvalet ställdes in och
möjligheten för minoritetsregeringar att
regera stärktes. Vad konsekvenserna på sikt
blir av detta vet vi idag inte, men redan nu
anser SD att de är förfördelade och martyrer.
För vår egen del tror jag att vår
påverkansmöjlighet stärktes. Vi är inte en del
av regeringen men regeringen är beroende av
vårt stöd i de flesta frågor.
På hemmaplan i länet innebar det inställda
valet att vi inte behövder skrapa på kistbotten
och bedriva en ny valrörelse. I och för sig
hade vi nog klarat det också på ett bra sätt,
det är inte alltid pengarna som är det viktiga.
Medlemsantalet har ökat och fler fötter,
händer och huvuden är ovärderligt.
Tack och hej
Jag kandiderar inte till posten som
distriktsordförande så jag vill passa på att
tacka för det förtroende jag har haft. Det har
varit fem år av med- och motgångar som
ordförande. Slutsumman är ändå att det har
varit såväl intressant som lärorikt och roligt.
Jag vill tacka dem som ingår i styrelsen nu
och de som har ingått i densamma under
åren. Tack även till Jenny, Heidi och Sofia
för ert arbete. Ett stort tack till alla i
partiföreningarna, valberedning och övriga i
partiet för det arbete ni har lagt ner och
kommer lägga ner för ett rättvisare samhälle.

Norberg arrangerar DÅK
Vi går mot ljusare tider och därmed närmar
sig även distriktsårskonferensen 2015. I år
är Vänsterpartiet Norberg värdförening.
Ombuden fördelas enligt partiföreningarnas
medlemsantal vid årsskiftet och utses lokalt, men
alla medlemmar är välkomna som åhörare.
Anmälan till vastmanland@vansterpartiet.se senast
5 mars. På våra konferenser serveras vegetarisk
mat. Lunch och fika ingår. Reseersättning utgår
som vanligt. Säg till vid anmälan om du behöver
barnpassning. Varmt välkomna!
Datum: lördagen den 14 mars
Plats: Gamla Nickebo skola, Norberg
Tid: kl. 9.00-16

Känner du många inom partiet?
Då kanske du har bra koll på vem som skulle vara
lämplig för olika förtroendeuppdrag. På DÅK
kommer en ny valberedning för distriktet att utses.
Den ska bestå av fem personer, tre kvinnor och två
män, från olika delar av länet. Till och med 15
februari går det bra att nominera till den. Personen
ska vara tillfrågad. Skicka din nominering till:
hans.jansson@ltv.se

Linn vikarie på distriktet
Politiska sekreteraren Heidi-Maria Wallinder är
tjänstledig från distriktet åtminstone fram till den
sista juni på grund av lärarstudier.
Vikarierar för henne gör Linn Wegemo, ordförande
i Vänsterpartiet Västerås och dessutom invald i
partistyrelsen. Hon kommer att vara stationerad i
partilokalen på Slottsgatan 6 och nås på 021-13 27
93 samt på vastmanland@vansterpartiet.se

Nazisten som blev omvänd

//Hans Jansson, distriktsordförande

Under våren kommer distriktet att arrangera en
öppen föreläsning med Johnny ”Puma” Höglin
som gick från att vara ökänd nazistledare till
att aktivt arbeta mot rasism. Vi återkommer om
datum och ort. Håll utkik på hemsidan och vår
facebookgrupp efter mer information.
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Hett möte om internfeminism
”Vi får höra att vi har problem ute i länet, men vi känner inte alls igen oss i bilden att det skulle
handla om manliga maktstrukturer. ” Det var en av många synpunkter som framkom på det
stundtals hetsiga möte för män som fick avsluta Höstkonferensen.
En av distriktets stora frågor under valåret var
att nio av tio kommunala listor toppades av
män liksom landstingslistan. På riksplanet
kryssades en man före den kvinnliga
listtoppen. Allt detta uppmärksammades i
media och distriktet fick en uppsträckning från
centralt håll. Något måste göras för att ändra
på situationen till kommande val.
Som ett första steg ägnades större delen av
Höstkonferensen åt att diskutera förslag för att
stärka internfeminismen. Ida Gabrielsson från
kvinnonätverket var särskilt inbjuden för att
leda diskussionerna. Hon poängterade vikten
av att skilja mellan strukturer och individer.
-Självklart ska en och annan man få vara med
framöver, men männen behöver stötta
kvinnorna i arbetet att ta mer plats. Det är sätt
att hålla ihop och en interndemokratisk fråga.
Men alla män höll inte med om att en
förenings internfeministiska engagemang
enbart definieras av könet på förstanamnet.
-På lokal nivå är det här en icke-fråga. I små
partiföreningar är det viktigast att ha

tillräckligt många engagerade människor,
oavsett kön, hävdade Fredrik Skog.
Trots avsaknaden av kvinnliga listtoppar har
Västmanland lyckats väl med att sätta samman
varvade listor. Av alla som ställde upp i något
av höstens val var 96 män och 95 kvinnor.
Mycket jämnare än så kan det knappast bli.
- Vi får inte heller glömma hur den kvinnliga
representationen har sett ut över tid. I många år
styrdes till exempel landstingspolitiken av en
kvinna, säger Juha Rundgren.
Västmanland är ett av de distrikt som har
jobbat hårdast med internfeministiska frågor,
genom mentorsprogram, utbildningar i retorik
för kvinnor och besök hos partiföreningarna.
Men trots det är det fler män i talarstolarna, de
talar oftare och gör längre inlägg. Därför är det
nödvändigt att jobba kompensatoriskt menade
Ida Gabrielsson. Att få lika förutsättningar
innebär inte alltid att bli behandlad likadant.
-Ibland är det svårt att se patriarkala strukturer
om du inte drabbas av dem. Men för att dra en
parallell till klassförtryck är det kvinnorna som
har tolkningsföreträde i den här frågan.

Förslag från män på vad män kan göra:
Talarstatistik från
Höstkonferensen
(gruppredovisningar
På förmiddagen)
Män: 21 inlägg
Sammanlagd tid: 21,5 min
Kvinnor: 18 inlägg
Sammanlagd tid: 15,5 min

-

stötta, lyfta och ställa sig bakom kvinnor
utbilda styrelser och valberedningar i internfeminism
kliva av sina egna uppdrag
bli mentorer åt framtida kvinnliga parlamentariker
ge kvinnor talutrymme på alla slags möten
gå och anordna kurser i feminism
vid möten påtala kvinnlig talartid
få igång grupper med unga kvinnor
själv vara tystare när kvinnor är närvarande
nominera kvinnor till olika uppdrag
överföra sin egen kunskap, inte bara till andra män
stärka kvinnors självförtroende så de vågar ta uppdrag
bekräfta och uppmuntra politiskt aktiva kvinnor
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Så här tyckte vi om valrörelsen
När medlemmarna utvärderade valet på Höstkonferensen var den allmänna uppfattningen att
vi har gjort en bättre valrörelse än någonsin. Därför blev besvikelsen över det mediokra
valresultatet extra stor. Här följer en sammanfattning av synpunkterna:
VALARBETET
• En rolig valrörelse och kul att stå i valstugan.
• Eldsjälarna kämpade men hade svårt att räcka
till lokalt på vissa håll.
• Rekordmånga aktiviteter i Västerås. Det var
lätt att anmäla sig till dessa på nätet. Allt från
kafékvällar till deltagande på marknader på de
flesta håll i distriktet.
• Många medlemmar engagerade sig, både mer
erfarna och nya.
• Lokalt gjorde vi en bättre valrörelse än
tidigare år men vi kan bli ännu bättre.
• Vi var pålästa och hade god sammanhållning.
• Folk var trötta på regeringen. Stort intresse
från väljarna, från alla samhällsgrupper.
VALMATERIALET
• Material saknades i webbshoppen.
• Det centrala materialet var inte bra, det borde
även ha varit flerspråkigt.
EU-VALET
• Medlemmarna prioriterade inte EU-valet,
därför uppstod fler problem och luckor.
• Kunskapen om EU och kopplingen till
kommun och landsting måste bli bättre.
ORGANISATIONEN
• Regionalt tog vi många steg framåt. Dock
viss otydlighet kring distriktets aktiviteter.
• Det var mer fokus på organisationen centralt.
Å andra sidan startade vi från en låg nivå.
• Den centrala valturnén var en flopp.
• Bra stöd från distriktet.
• Vad ska distriktets roll och ambitionsnivå
vara? Kan DS stötta partiföreningarna? Kan
föreningarna hjälpa varandra mer?

MEDIAL UPPMÄRKSAMHET
• Vi fick in flera artiklar i VLT.
• Jonas Sjöstedt syntes mycket och vi fick
positiv medial uppmärksamhet.
• Sociala medier hade stor betydelse. Bra med
teknik. Informationsspridningen gick snabbt.
BUDSKAPET
• Det var både bra och dåligt med så mycket
fokus på en stor huvudfråga: Lätta att koppla
till lokala frågor och våra värderingar men lite
för tekniskt resonemang.
• Folk var trötta på regeringen. Stort intresse
från väljarna, från alla samhällsgrupper.
Vår fråga fanns med på dagordningen.
• Vi borde ha pratat om vinstuttag, inte vinster.
• Den underförstådda frågan var dock: ”hur
kan er politik gynna mig” istället för ”oss”.
• Läxfrågan var positiv i Hallstahammar,
finska i pensionärsboenden i Skinnskatteberg.
• Miljöfrågorna glömdes bort.
• Som vanligt sade vi nej istället för ja!
ÖVRIGA PARTIER
• Hur mycket kan man kompromissa för att få
sitta i majoritet utan att sälja ut sig?
• Miljöpartiet fick eftervalshybris och tog
poster på vår bekostnad på många håll.
• Allmän besvikelse på Socialdemokraterna
även om de agerade för att krossa alliansen.
• I Sala fick Feministiskt initiativ ett mandat.
• Svårt att hantera Sverigedemokraterna.
• Moderaterna och Folkpartiet gav oss poster i
Västerås.
• Vissa har fått uppfattningen att vi inte vill
ingå i majoriteten i Västerås.
• Vissa kördes över av gamla samarbetspartier.
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Tufft men roligt i landstinget
Hur får vi sjuksköterskorna att stanna kvar? Ska vi arbeta för avgiftsfri kollektivtrafik?
Kommer pengarna att räcka både till pensioner och investeringar? Frågorna var många
på landstingsgruppens tvådagarskonferens i Ramnäs i januari.
Så gott som hela det 14 personer starka gänget deltog i konferensen där bland annat önskelistan inför
arbetet med kommande landstingsplan diskuterades. Gruppen fick även uppskattat besök av
landstingets personaldirektör Mats Beskow som berättade hur det ser ut med lönerna och
personalsituationen. Även om det inte alltid låter så i media har landstinget rätt goda förutsättningar.
En annan angelägen fråga som uppmärksammades var hur landstingspolitikerna kan synas mer ute i
länet. Deras uppdrag är angeläget, inte minst för alla som någon gång kommer i kontakt med
sjukvården. För att väcka det lokala intresset för landstingspolitiken kommer partiföreningarna att
erbjudas kommunanpassade besök av gruppen under året.

Hans Jansson, Annica Lindholm, Hans Petersson, Niklas Strand, Johanna Ritvadotter, Elisabeth Hanning,
Helena Gustafsson och Karin Thorborg i allvarliga diskussioner om landstingsplanen.
Foto: Dan Avdic Karlsson
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Länge leve administrationen!

Det finns nog inte något annat begrepp i vårt samhälle som är så grundligt bespottat som
administration. Hos de flesta av oss väcker ordet administration endast negativa känslor och
tankar. Många anser till och med att det administrativa arbetet på en arbetsplats är lika med
onödigt. Sådana uppgifter ska omedelbart dras in och pärmbärarna ska skickas hem så att den
återstående riktiga personalen ska kunna ägna sig åt ett riktigt arbete.
Det finns seriösa beräkningar som visar att till exempel delar av vårdpersonalen får lov att lägga
uppemot hälften av sin arbetstid på administrativa uppgiftet. Personer som egentligen är utbildade
och anställda för att arbeta med de hjälpbehövande patienterna. Detta i sin tur leder till att färre
patienter kan tas emot och att det administrativa arbetet amatöriseras och därmed försämras.
Jag vill ändå påstå att det mesta av det administrativa arbetet är berättigat och fullt ut nödvändigt.
Administration, liksom all annan verksamhet, kan naturligtvis ständigt förenklas och utvecklas
men knappast radikalt skäras ner. In i begreppet administration inom sjukvården räknas bland
annat helt nödvändig dokumentation i respektive patientjournal. Vem av oss vill uppleva
felaktigheter i vår egen journal. Med hjälp av i och för sig omfattande men nödvändig registrering
höjs och kvalitetssäkras den lägsta nivån i vården. Korrekt dokumentation skapar möjlighet till
bättre vård på individnivån och underlag för utbildning och forskning. Korrekt administration
säkrar vårdens resultat. Alltså, felet ligger (oftast) inte i de administrativa uppgifterna, utan hos
dem som är satta att utföra det administrativa arbetet. En yrkesskicklig och kompetent vårdgivare
kan vara en usel och ofta dyr administratör.

//Juha Rundgren, gruppledare i landstinget

Rekordmånga vänsterpartister i länet
Precis som i övriga landet har partiet haft en god
tillströmning av nya medlemmar under det
gångna supervalåret.
På ett år har antalet ökat med 20 procent och nu har
Vänsterpartiet Västmanland fler än 500
medlemmar. I hela landet är vi fler än 20 000. Det
gläder distriktsordförande Hans Jansson:
-Det är viktigt att vi tar hand om alla på ett bra sätt.
Alla måste få ta chansen att ta på sig det ansvar och
de uppgifter som passar utifrån den egna
livssituationen. Om vi klarar det har vi alla
förutsättningar att också växa i valresultat.

2013
24
51
28
7

2014
32
65
31
16

Köping
50
Norberg
34
Sala
22
Skinnskatteberg 20
Surahammar
29
Västerås
136
Totalt
401

65
37
28
20
35
184
513

Arboga
Fagersta
Hallstahammar
Kungsör
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Förträfflig oordning i riksdagen
”Det råder stor oordning under himlen och
läget är förträffligt.” Åtminstone den första
delen av detta klassiska Mao-citat beskriver
läget i Sveriges riksdag på ett bra sätt.
Utrymmet för och möjligheterna till fruktbara
förhandlingar med regeringen finns där, men
sedan gäller det förstås att kunna baxa sådana
överenskommelser genom riksdagen också.
Och det kan ju vara en helt annan pilsner.
Dock gäller ju inte dessa möjligheter energin,
pensionerna - och försvaret. Förra våren, dvs i
slutet på föregående mandatperiod, enades S
med alliansen om skrivningarna i den så
kallade Försvarsberedningen. Sedermera har
MP också fått lov att ansluta sig till
slutsatserna om ökade resursbehov, fler JASplan etc. Offside till denna breda sexpartigrupp
står då bara SD och V. Det gör att utrymmet
för och intresset av samarbete ned oss förstås
är obefintligt. Möjligen kan alliansens
envetenhet om att det också ska göras en
utredning om för- och nackdelar med ett
NATO-medlemskap kasta lite grus i
samarbetet. Hittills har S kategoriskt avvisat
tanken både på medlemskap och än mer
anslutning. Däremot är man tyvärr överens om
att nästla oss allt djupare in i NATOS
strukturer med värdlandsavtal
och snabbinsatsstyrkor.
Så läget är komplicerat. Vi har detta med
budgetöverenskommelser. Där har ju alliansen
i decemberöverenskommelsen lovat släppa
fram rödgröna budgetar. Om detta kan sägas
att då förutsätter det Vänsterpartiets
medverkan för att regeringens förslag ska vara
från ”den partikonstellation som är störst” och
som släpps fram vid budgetomröstning i
kammaren. Med partikonstellation nedan avses
partier som samverkar i regering eller om
budgeten. Självklart kommer man från
regeringens sida att försöka trycka in så

mycket som möjligt i budgetbeslutet och
lyckas man så ökar V:s inflytande.
I alla övriga frågor kommer istället alliansen
att med ljus och lykta söka hitta förslag som
vinner majoritet på det ena eller andra viset.
De har ju, och framförallt kanske moderaterna,
en intern svekdebatt som gör att de måste visa
lejonklorna i alla andra frågor än de strikt
budgetrelaterade. Ny partiledning i
moderaterna, inklusive västmanländsk ny
gruppledare och så de tre lindansarpartierna
behöver alla visa att de finns.
Och sedan de tre utpekade områdena där man
kommer försöka jobba blocköverskridande.
Pensioner är nog inga problem. Försvaret
hänger bara på en utredning så det borde säkert
gå att lösa med en typisk svensk kompromiss
(”Nej, vi gör ingen utredning om NATOmedlemskap men en översyn”) . Svårare
förstås med den eviga energifrågan.
Till slut några ord om den tredje
pappamånaden som det med medias språkbruk
kallas. Vänsterpartiet var inte välkommet i
regeringen. Då är vi ett oppositionsparti som
driver vår politik. Men ständigt beredda att på
ett konstruktivt sätt förhandla med regeringen.
Som i diskussionen om vinster i välfärden eller
om budgeten. Vill regeringen ha konstruktiva
diskussioner och samarbete är dörren öppen.
Men vill man ha en dörrmatta - gå till Hemtex.
Så, oordningen finns där, men är läget också
förträffligt? Jag säger som Kinas
utrikesminister Zhou Enlai när han på 1960talet fick frågan om hur han såg på den franska
revolutionen 1789. ”Det är för tidigt att uttala
sig om.”
Stig Henriksson (V)
riksdagsledamot för Västmanland

Vänsterpartiet Västmanland
Slottsgatan 6
722 11 Västerås
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