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Årets första majtåg bestod av demonstranter i alla åldrar men med samma grundläggande värderingar - en
längtan efter ett jämlikt och jämställt Sverige där girighet och egenintresse ersätts av omtanke och solidaritet
med varandra.
Foto: Heidi-Maria Wallinder

Längst tåg på Första maj
”Vänster! Höger! Vänster! Höger! Stefan Löfven, ska vi ta det igen?” Vänsterpartiet i Västerås
samlade fler demonstranter i sitt Första majtåg än Socialdemokraterna, och ett av dagens
budskap riktade sig särskilt till Löfven och hans ovilja att välja samarbetspartier före valet.
”Vi vill ha sex, sex, sex timmars arbetsdag”,
”Ingen klasskamp utan kvinnokamp”, ”Inga
rasister på våra gator” och ”Stoppa borgarna i
papperskogarna” var några av slagorden.
Huvudmotståndare nu som alltid är givetvis
den borgerliga alliansen. De senaste årens
nyliberala politik med stora skattesänkningar
har lett till ökande klyftor och ett hårdare
samhälle att leva i. Att varken välfärden,

Västerås eller Vänsterpartiet är till salu
framgick med all tydlighet av årets
demonstration. Inte bara västeråsare utan
partimedlemmar och sympatisörer från hela
länet hade slutit upp. Tåget gick från
Fiskartorget och vidare upp på Djäkneberget
där bland andra föreningens ordförande Linn
Wegemo och kommunalrådet tillika
riksdagskandidaten Vasiliki Tsouplaki höll tal.

PÅ GÅNG

Fyra år är för lång tid

Höj din röst kvinna!

Två avgörande händelser skedde med ett
halvårs mellanrum 2010-2011. Den första
ser vi ut att kunna åtgärda på valdagen i
höst då vi byter regering. Den andra, som
inleddes i januari 2011, var den arabiska
våren. En våg av demonstrationer spred sig
från Tunisien i väster till Syrien i öster.
Väpnade konflikter såväl som fredliga
demonstrationer störtade diktaturer. En
konflikt som inte sett sin lösning, och som
ibland glöms, är Syrien och de hemskheter
som sker där. EU borde kunna agera på ett
starkare sätt och få ett slut på konflikten.

Om många män har ett överdrivet
självförtroende när det gäller att tala inför
andra, gäller ofta det motsatta för kvinnor.

Min frisör är palestinier och har många
anhöriga i Syrien. Hon berättar om den
ovisshet hon upplever och hur fruktansvärt
det är att ingen hjälp att få slut på kriget
finns. Hon berättar om hur familjer säljer
hus som kostat flera miljoner för några
hundratusen. Allt för att komma därifrån.
Hon berättar om hur människor i händerna
på smugglare kommer en bit och sedan får
veta att det kostar mer. Hur de får kontakta
släkt för att få ekonomisk hjälp att komma
vidare. Om mannen som får hjärtinfarkt i
Grekland och inte kan få vård.
Man kan ju fråga sig om flyktingarna som
kommer hit gör det för att de drömmer om
att få bosätta sig i en tvåa på en liten ort
och leva på bidrag. Eller kan det vara så att
de offrar alla sina besparingar för att
överleva. Vi är med i, och kan inte inom en
överblickbar framtid, lämna EU. Därför
måste vi ha rätt människor i parlamentet,
människor med hjärtat till vänster.
Tillsammans måste vi få omvärlden att
reagera.
//Hans Jansson, distriktsordförande

I nästan alla mötessammanhang, oavsett om det
är på partimöten, i valstugan eller i fullmäktige,
pratar män mer än kvinnor. Under den här
kursen, som riktar sig enbart till kvinnor som står
på partiets listor, kommer du få lära dig olika
retoriska knep, hur man förbereder ett anförande
samt hur du hanterar röst, kropp och språk för
bästa effekt. Ta med ett gammalt eller nyskrivet
tal på 3-5 minuter till utbildningen. Har du inte
möjlighet att skriva ett eget så kan du ta med dig
en del av ett längre tal. Har du slut på inspiration
så hittar du olika tal som hållits av
vänsterpartister tidigare här:
http://www.vansterpartiet.se/assets/inledningst
al.pdf.
http://www.vansterpartiet.se/rossanadinamarcas-8-mars-tal/
Du kan också söka själv efter tal du tycker är
bra och förbereda en del av det som ditt eget
t.ex. på riksdagens hemsida:
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter-beslut/?sort=rel&sortorder=desc&webbtv=1&a
=s&facets=1&sok=V%C3%A4nsterpartiet&te
mpbet=&motkat=&rm=&parti=&doktyp=&su
btyp=&datum=&from=&tom=&debattdagfrom
=&debattdagtom=&org=&nr=&bet=&talare=
Poängen är att vi ska öva på att framföra ett tal.
Om du inte hunnit förbereda dig går det bra att
komma ändå, men tänk gärna ut ett ämne som
du vill hålla ett tal om. Välkomna!
Anmälan till vastmanland@vansterpartiet.se
senast den 25 maj.
Datum: söndagen den 31 maj
Plats: fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås
Tid: kl. 10.00-16.30
Ledare: Anna Herdy från Vänsterpartiets
kvinnonätverk
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Temperaturen höjs inför EP-valet
Med en knapp månad kvar till parlamentsvalet har partiets toppolitiker bråda dagar.
Under loppet av tio dagar får Västmanland besök av partiledare Jonas Sjöstedt, Ulla
Andersson, ekonomisk-politisk talesperson och EU-parlamentariker Mikael Gustafsson.
Mikael Gustafsson,
söndag den 18 maj

Ulla Andersson,
onsdag den 14 maj

Jonas Sjöstedt,
fredag den 9 maj

12.00 Ankomst till Västerås
inklusive lunch och möte
med väljarna vid valstugan.
14.00 Besök på Kvinnohuset
i Västerås.
17.00 Möte med rumänska
romer hos Stadsmissionen.

11.30 Ankomst till Kolsva
och lunch på Malmaskolan.
12.30 Presentation av skolan
14.45 Kompetenscenter.
18.00 Öppet möte om röd
skatteväxling på Forum i
Köping.

11.00 Ankomst till fd
Wenströmska gymnasiets
aula i Västerås.
12.00 Lunch lagad av
skolans restaurangprogram.
13.00 Öppet möte i Råby
centrums cafeteria.

Vad vill Vänsterpartiet?
Vårt fokus är detsamma i EP-valet och
riksdagsvalet. Vi vill stoppa utförsäljningen
av samhället till privata vinstintressen.
Vinster i välfärden är den prioriterade frågan i
båda valen. Därför är budskapet Inte till salu
högst aktuellt även i denna valrörelse.
Frihandelsavtalet mellan EU och USA ser ut
att bli en av de största frågorna i valet. Avtalet
innebär att storföretag ska kunna överpröva
demokratiskt fattade beslut och stämma stater
om deras vinster blir mindre än planerat.
Vänsterpartiet säger nej till ett sådant avtal
eftersom det sätter vinsterna före demokratin.
Andra viktiga frågor för oss är arbetsrätten och
kvinnors rättigheter.

Dags att hämta EP-valsedlar
Utöver valsedlarna som automatiskt
läggs ut i vallokalerna och i
förtidsröstningslokalerna har distriktet
fått ett antal valsedlar som kan
användas i valstugor, på bokbord och
delas ut utanför vallokalerna. De kan
hämtas i Västerås av partiföreningarna
efter överenskommelse.
Utöver dessa valsedlar finns även
kuvert för budröstning, brevröstningskit
för personer som befinner sig utomlands
och informationsbroschyrer om EPvalet på lättläst svenska och olika språk.

RAPPORTER

För få kvinnor toppar listorna
Endast två av distriktets tolv listor till höstens val har kvinnor som förstanamn. Det är
riksdagslistan som toppas av Vasiliki Tsouplaki och Västerås kommunlista där Anna
Maria Romlid står överst.
Sett enbart till de kommunala listorna
innebär det att endast 10 procent av
partiföreningarna har valt en kvinna som
etta. Det gör oss sämst i länet vilket är att
betrakta som ett misslyckande för ett parti
som kallar sig feministiskt. Bäst är
Miljöpartiet som har åtta kvinnor i topp.
Distriktet har de senaste åren anordnat
retorikkurser för kvinnor, genomfört ett
mentorsprogram samt besökt

partiföreningarna för att diskutera det
internfeministiska arbetet. Något som alltså
inte verkar ha gett önskat resultat.
-Vi kan konstatera att det finns en
maktstruktur i länet som upprätthålls av
män. Men vi har alla har ett ansvar att
bryta strukturerna och upprätta nya, mer
jämställda, säger Nidia Åman,
internfeministiskt ansvarig i
distriktsstyrelsen.

Snart deadline för lokala valtexter
Alla distriktets partiföreningar har valt
att göra ett hushållsutskick med
inbladade valsedlar till samtliga hushåll.
De flesta vill även ha lokalt textmaterial.
Utskicket kommer att bestå av sex sidor,
(155 x 180 mm vilket motsvarar cirka
2 200 tecken) varav två rymmer lokalt
material. Tanken är att partiföreningarna
ska få disponera den ena sidan och
distriktet den andra. Det kan alltså bli tio
olika varianter av Västmanlands utskick
om alla partiföreningar vill ha varsin sida.
Det lokala materialet läggs in mellan 12
maj och 3 juni. Därför måste alla lokala
texter vara distriktet tillhanda den 12
maj. Eventuella foton måste vara tagna av
professionell fotograf. Mer praktisk
information har gått ut per mejl till
ordföranden och korresponderande. Om
någon förening inte vill publicera eget

material måste detta i så fall meddelas så
att distriktet kan ta fram material även för
den andra sidan. Temat är Vinster i
välfärden och distriktets artikel handlar om
upphandlingen av primärvårdsakuten.
Varje utskick innehåller sex valsedlar, en
valsedel för varje val och vuxen person i
hushållet. Alla beställda valsedlar
transporteras till Danmark där de bladas in
i utskicken. Resten av valsedlarna
levereras till distriktet i mitten av augusti
för vidare transport till partiföreningarna.
Distribution av hushållsutskicken sker per
automatik, det är inget föreningarna eller
distriktet behöver ombesörja. Den totala
kostnaden för utskick inklusive inbladade
valsedlar är cirka 200 000 kronor.
Distriktet kommer enbart att hjälpa till med
finansieringen om föreningarna anser sig
behöva ekonomiskt stöd. Datum för
utdelning av hushållsutskicket är 27/8.
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Digitala spår på gott och ont

Teknisk utveckling skapar möjligheter som
gör oss både blåögda och bekväma. Tänk
på all digital information som finns om oss
till exempel som anställd, bankkund,
försäkringstagare eller patient. Vi vill
gärna och vi kräver att det mesta i våra liv,
inte minst gentemot myndigheterna, ska
kunna skötas bekvämt hemifrån med några
få klick. Vi ska ha samtliga
samhällsfunktioner inom räckhåll från
favoritsoffan dygnet om. Vi vill spara tid
och är beredda att lägga ut eller bli utlagda
med de mest privata uppgifterna om oss
som tänkas kan. Snabbt, enkelt och
bekvämt.
Det finns dock en baksida även i det här
sammanhanget. Digital information, vad
det än handlar om, lagras någonstans. Den
aktuella affärsverksamheten eller
myndigheten lagrar och hanterar
informationen om oss i sina egna servrar, i
utomstående i landet eller var som helst på
jorden, oftast i USA. Finns det oändliga
mängder med information på ett ställe så
//Juha Rundgren, gruppledare
för Vänsterpartiet i landstinget

finns det alltid folk som anser det vara
intressant att komma åt den. Det finns fullt
legitima kommersiella intressen, mindre
lämpliga sådana och rent av kriminella.
En form av digitallagring är
patientjournalerna. Landstingen har valt
olika lösningar för lagring men någonstans
finns den samlade kunskapen om vår hälsa
och sjuklighet och eventuell
ärftlighetsfaktor. Undrar om bland annat
försäkringsbolagen kan tänkas vara
intresserade av åtkomsten? Det som oftast
oroar oss som patienter är att till exempel
vårdpersonalen i bekantskapskretsen läser
de mest integritetskränkande uppgifterna
om oss. Detta är dock ett litet problem
idag, just tack vare digitalisering. Var och
en som går in och läser en journal måste
logga in sig och lämnar därmed spår efter
sig och per automatik är identifierbar.
Annat var det förr i tiden då journaler i
pappersformat kunde läsas av många fler
utan någon som helst risk för upptäckt.
Kurs i antirasistisk
vänsterargumentation
Stiftelsen Expo och Vänsterpartiet
erbjuder en utbildning i hur vi bör
bemöta rasister teoretiskt och
praktiskt. Onsdagen den 4 juni
kl. 18-21 i partilokalen, Västerås
Föranmälan. Missa inte!
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Välfärd - en växande marknad
Hur gick det egentligen till när privatiseringen infördes i den offentliga sektorn? Och
vad är det för motkrafter vi kan vänta oss om vi försöker vända politiken? Det var
några av huvudfrågorna på Välfärdskonferensen som Karin Thorborg deltog i.

”Vi måste stärka varandra”

Riskkapitalbolagen har mycket att förlora
om de inte får tillgång till vinster i den
offentliga sektorn. Men det pågår en
rörelse i hela Europa där det sker en
återreglering och man avvecklar
marknadstänkandet (t.ex Berlin,
Skottland). Det privata har misslyckats och
därför är tiden inne att slå tillbaka. Mycket
av det som avhandlades finns att läsa i
boken ”Den stora omvandlingen – en
granskning av välfärdsmarknaden”.
Välfärden i Sverige är en växande marknad
värd minst hundra miljarder, där
riskkapitalägda koncerner dominerar. Man
kan undra hur den stora
privatiseringsomvandlingen kunnat äga
rum fastän en folkmajoritet är emot den.
Det var möjligt i och med att Alliansen
skickligt har dolt sina verkliga värderingar
och har under lång tid lyckats att få gehör
för och vilseleda befolkningen genom att
använda ord som:
-

-

”Vården borde bli lönsam”
Ordet ”valfrihet” i stället för
”privatisering”
Privat är något gott. Offentligt är
något ont
Det finns ekonomiska skäl bakom
NPM (alltså inga ideologiska). Den
offentliga sektorn ska räddas
genom den liberala
marknadsmodellen.
”Vinsten som drivkraft ger
långsiktig hållbarhet”

NPM = New Public management innebär
införandet av både marknadsmekanismer
och kontroll i offentlig verksamhet.
Styrningen är en egenartad kombination av
butik och byråkrati, där butiken
kännetecknas av liberalt tankegods och
byråkratin av expanderande kontroll och
rapporteringssystem som signalerar en
grundläggande misstro mot personalen.
(Kjell Rautio, utredare på LO)
Vi som inte uppskattar hur det ser ut kan
inte bara klaga utan måste också ha bra
alternativ.
Hur kan vi utveckla den ickevinstdrivande vården till något bättre än
det vi har?
1. Skärpa hälso- och sjukvårdslagen.
Den följs inte nu. De sociala
skillnaderna i vården ökar men i
lagen står det att de med störst
behov ska få mest vård osv. Den
borde bli en rättighetslag så att man
straffas om man inte följer den.
2. Prioritera de allvarligaste
kvalitetsproblemen. Man får betalt
efter kvantitet just nu.
”Industriproduktionen” och
fragmentariseringen måste bort och
vi måste återfå en helhetssyn på
vården. Dödsfall som är ”onödiga”
har stigit i Sverige jämfört med
andra länder men det finns ingen
debatt om det alls.
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3. Återge professionen dess makt
inom vården. Den urholkas med
NPM. Det finns inga
standardiserade lösningar i mötet
mellan läkare och patient.
Lönsamhetstänket måste bort så att
inte förtroendet för vården minskar
ytterligare.
4. Utveckla ledningssystem som
förbättrar vården.
5. Förstärk vårdens demokratiska
styrning. NPM är en mur mellan
vård och demokrati.

Folkhälsopolitik
Internationellt pågår en rörelse för att
bekämpa den ojämlika hälsan som har
betecknats som ”vår tids största orättvisa”.
I Sverige ökar hälsoklyftorna samtidigt
som folkhälsoarbetet försvagas, inriktas på
snäva livsstilsfrågor och allt mer tappar ett
socialt jämlikhetsperspektiv.
Med NPM har folkhälsopolitik blivit
olönsam. Den måste få en egen budget och
större dignitet. Den är inte en bisak, utan vi
måste mobilisera alla krafter för att höja

folkhälsan. Hur man mår är starkt kopplat
till livsvillkoren. Därför måste arbetet med
folkhälsan inledas med en
jämlikhetspolitik. Barnens situation,
skolan, arbetslösheten och arbetstiden,
bostadspolitiken mm är utgångspunkten i
folkhälsoarbetet. Tillsätt en regional
jämlikhetskommission för bättre folkhälsa
och bena ut problematiken: Vad beror
ohälsan på? Sätt upp mål för social
hållbarhet så förbättras även folkhälsan.

Grekland och Eurokrisen
Detta är inte en grekisk kris. Detta är en
kapitalistisk systemkris genom euron. I
Grekland står slaget om den europeiska
välfärdsmodellen. Den offentliga sektorn
tvingades minska och pressades ner så att
människor nu lever på existensminimum.
Staten säljer ut allt till privata intressen, till
och med mark vid kusten. Men detta är en
”maskerad bankräddning”. Pengarna som
tas från sänkta löner för den vanlige
medborgaren ges till utländska banker. Det
vi kan lära oss av Grekland är att göra det
jobbigt för politikerna när de ska
genomföra privatiseringarna. Det gör
människorna i Grekland. Högljutt!

Polisens kontaktuppgifter inför valrörelsen
Nu stundar valrörelsen och alla hoppas vi givetvis på en intensiv men fredlig
sådan. Om något ändå skulle inträffa har polisen fyra olika kanaler för partierna:
Larmnummer, SOSAB, 112. Vid akuta händelser/brott
Länskommunikationscentralen, 0105692002. Vid behov av kontakt med polis
rörande valarbetet när det brådskar.
Kontaktperson på plats, Oscar Robertsson, 010-5675441. Vid infobehov på
plats, råd/stöd i konkreta situationer vid valstugor eller möten.
Skriftlig info ang hot mm, Tipsmejl, tips.vastmanland@polisen.se Ange ”Val
14” i ärendemeningen
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