
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Jonas Sjöstedt i samtal med åhörarna på Råby i våras.   

Snart ger väljarna besked   

I skrivande stund är det drygt tre veckor till valet. Fortfarande råder stor oklarhet om vilka partier som 

kan tänka sig att bilda regering tillsammans. Moderaterna har öppnat för att fortsätta styra med stöd av 

Sverigedemokraterna, vissa Socialdemokrater har antytt att Vänsterpartiet ställer för höga krav. Och 

hur ska det gå för C, KD och FI? Oavsett valets utgång lär det bli tuffa regeringsförhandlingar.

Vänsterhänt 
Medlemstidning för Vänsterpartiet Västmanland nr 3 september 2014 

 



 

 

   

  Snillen spekulerar 

Varje dag nya väljarundersökningar och 

”experter” som spekulerar om valutgången. 

Större utrymme ägnas åt olika tänkbara 

konstellationer, än åt politiskt innehåll. 

Med större och större frenesi och desperation, 

diskuterar den moderatledda alliansen hur svårt 

de rödgröna har med att få ett 

regeringsunderlag. Allt för att slippa diskutera 

politikens sakinnehåll och dölja sitt egen 

politik. För dem är det viktigare vilka som styr 

än vilken politik som styr. 

 

Självklart blir väljarna påverkade av medias 

ingång på valet och man förstår att media har 

en viktig roll, men vi ska inte falla i fällan att 

diskutera utifrån rubriksättningar utan ifrån 

politiska målsättningar. Måste ändå falla för 

frestelsen att spekulera, även jag. Tyvärr är det 

väl inte helt otroligt att moderatregeringen 

väljer att söka sitt stöd hos SD för att klamra 

sej kvar efter valet om inte ett klart 

majoritetsförhållande uppstår.  

 

För att komplicera bilden ytterligare, så beror 

valutgången på hur mycket utrymme FI får i 

valrörelsen. Det kan mycket väl bli så att 

Jimmy Åkesson kan tacka FI för fortsatt 

vågmästarroll, om inte FI kommer in i 

riksdagen. Ett bättre scenario vore ändock om 

C eller KD ramlade ur och FI kom in. 

 

Nu till vad valet egentligen handlar om: 

Vi har en bra politik, med ett brett stöd bland 

väljarna, nu gäller det att få fart på den 

verkliga valrörelsen.  Vi ska synas på gator och 

torg såväl med agitation som i de lågmälda 

samtalen vid valstugorna. Oavsett om vi 

hamnar i regeringen eller inte så kan ett starkt 

vänsterparti påverka Sveriges utveckling till 

det bättre! 

 

   //Hans Jansson, distriktsordförande 

 

 

 

 

 

Jonas Sjöstedt på Vallby 

Missa inte vår partiledare på blixtvisit i 

Västmanland! Den 7 september talar han på 

Vallbydagen i Västerås.   

 

Blott en halvtimme har han till sitt förfogande i 

den mycket tighta turnéplanen. Men 

förhoppningen är att så många som möjligt av 

partiföreningarnas medlemmar ska komma och 

lyssna, för att visa sitt stöd och för att locka 

fler åhörare. Har du inte haft möjlighet att göra 

annat i valrörelsen 

är detta ett 

ypperligt tillfälle 

att stötta partiet.  

 

Datum: söndagen 

den 7 september 

Plats: Vallby 

centrum, Västerås 

Tid: kl. 13.30-14  

 

1 400 kg valsedlar till länet 

Valsedlar med partibeteckningar finns i alla 

vallokaler, men valsedlar med namn är upp 

till föreningarna själva att distribuera. 

 

Förutom de namnvalsedlar som redan har 

bladats in i det centrala hushållsutskicket 

(utdelning 27:e augusti till samtliga hushåll i 

Västmanland), kom mer än ett ton valsedlar 

med lastbil till distriktets lokal i Västerås.  

Dessa valsedlar har nu hämtats av föreningarna 

och ska finnas i de lokaler där väljarna kan 

förtidsrösta från och med den 27 augusti, i 

vallokalerna den 14 september och givetvis går 

det bra att dela ut dem i andra sammanhang. 

 

 

PÅ GÅNG 
 



 

Nu stannar turnébussen hos oss

Vänsterpartiets centrala valturné kommer till Västerås onsdagen före valet. 

Huvudtalare är partiets feministiska och skolpolitiska talesperson Rossana Dinamarca. 

 

En riktig heldag väntas för alla som är 

nyfikna på partiets politik. Förutom 

Rossanas tal klockan tolv kommer de 

lokala toppkandidaterna att berätta mer om 

vad vi vill på olika politiska nivåer. Juha 

Rundgren som toppar landstingslistan, 

Vasiliki Tsouplaki som är distriktets 

främsta riksdagskandidat och Anna Maria 

Romlid som är förstanamnet på 

kommunlistan i Västerås finns på plats. 

Även Ung Vänsters Cecilia Ronsten deltar.  

 

Publiken får också två chanser att se den 

utmanande föreställningen Ställ dig i kön 

med Anneli Salminen och Tina 

Wilhelmsson och det kommer att bjudas på 

en hel del överraskande inslag. 

Konferencier är distriktets ordförande och 

landstingsrådet Hans Jansson.  

Rossana Dinamarca    
 

Västerås är sista anhalten på den en månad 

långa turnén som avslutas med fyra dagar i 

Stockholm till och med valdagen.  

 

Datum: 10 september 

Tid: 11.30-16.30 

Plats: Stora torget, Västerås 

 
Välkomna till valrörelsens storslagna final! 

 

 
 

  

PÅ GÅNG 
 



 

Tågresenärer fick frukost 

Drygt 500 påsar med yoghurt, frukt och flygblad om kollektivtrafiken delades ut till 

morgonpigga resenärer en sval morgon i augusti. Det ingick i Vänsterpartiets kampanj 

Inte till salu och i det här fallet var det förstås länets kollektivtrafik som avsågs. 

Västmanland är det enda landstinget i 

Sverige som fortfarande äger ett bussåkeri, 

VL. Vänsterpartiet vill att även tågtrafiken 

ska drivas offentligt utan upphandling.  

-Ett sammanhållet kollektivtrafiksystem 

som vi själva styr över är ett vettigt 

alternativ till privatbilism säger distriktets 

ordförande Hans Jansson. 

Kampanjen omfattade stationerna i 

Västerås, Köping, Hallstahammar, 

Fagersta och Sala. 

Vänsterpartiet Västmanland vill: 

• att offentligt ägd kollektivtrafik också ska 

styras öppet och demokratiskt 

•  ha ett sammanhållet järnvägssystem med 

ökat offentligt inflytande 

•  införa ett gemensamt biljettsystem för 

tåg och buss i hela Mälardalen 

•  att alla som bor och verkar i länet ska ha 

råd och möjlighet att åka kollektivt 

•  fortsätta att bygga ut kollektivtrafiken 

•  behålla vårt åkeri, VL, vilket vi vet ger 

lägre kostnader per körd kilometer jämfört 

med andra län. 
 

Sofia Telfer muntrade upp resenärer  i Köping.

 

 

 

RAPPORTER 
 

 

Vi kan hjälpas åt att sprida vårt budskap i valrörelsen 

Radioreklam, debatter, annonser och möten med väljare på gator och torg. Medlemmarna har bråda 

dagar fram till valet. Distriktet har en evenemangskalender på hemsidan där alla aktiviteter vi får 

kännedom om läggs in. Mycket meddelas också på våra facebooksidor. Bra både för medier att hålla 

koll på och för partikamrater som vill hjälpa till.  

 

Dessutom har vi två fina valfilmer om vården och skolan som vi är tacksamma om ni hjälper till 

med att sprida på sociala medier. De finns på distriktets hemsida och på youtube. Jonas Sjöstedt har 

läst in talmanuset. Adresserna är http://youtu.be/25KDpBh0I9I och http://youtu.be/tAwACIfvzao. 

http://youtu.be/25KDpBh0I9I


 

Den falska självbilden stör mig 

 

 
 

Jag måste erkänna att jag störs nånting 

oerhört på den självbild som vårt samhälle 

präglas av i fråga om kvinnors 

demokratiska representation. De flesta av 

oss vandrar genom livet i tron att det var 

här i Sverige kvinnorna första av alla fick 

plats som förtroendevalda i demokratins 

tjänst. Min irritation minskar inte precis 

när jag hör eller läser att mitt forna 

hemland, Finland, beskrivs ofta just i detta 

sammanhang som en motpol. Ett land där 

besluten fattas i rykande bastumiljö av 

män. 

 

Låt oss titta lite närmare på detta och 

jämföra. Bara för skojs skull. Som det 

första landet i Europa införde Finland 1906 

rösträtt för kvinnor, demokratins 

fundament. Sverige lyckades med 

detsamma 1921! Den finska riksdagen 

begåvades med nitton kvinnor efter valet 

1907. Kerstin Hesselgren tog plats i 

Riksdagen som första kvinna år 1921! 

Miina Sillanpää tog den första 

ministerposten i en finsk regering 1926, 

Karin Kock i den svenska 1947.  

Från nu blir denna jämförelse än mer 

intressant. Anneli Jäätteenmäki klev upp 

på statsministerstolen i Finland så sent som 

2003. Sverige, som det enda landet i 

Norden, har aldrig haft någon kvinnlig 

regeringschef! I en demokrati borde väl 

uppdraget som statschef vara det finaste 

och högst upp i hierarkin. Det finska folket 

röstade fram Tarja Halonen till 

presidentpalatset år 2000. Just det, vi får ju 

inte ens välja vår statschef – i en 

demokrati…. 

 

//Juha Rundgren, gruppledare i landstinget 

 

Landstingsdebatt på Radio Västmanland. 

RAPPORTER 
 

RAPPORTER 
 

Valmaterial från landstinget  

Landstingsgruppen har förutom själva 

valprogrammet tagit fram en valfolder 

där de viktigaste punkterna från 

valprogrammet finns med.  

 

Dessutom finns det fyra flygblad, om 

sjukvården, kollektivtrafiken, kulturen 

samt en sammanfattning av på vilket 

sätt Vänsterpartiet har gjort landstinget 

bättre. Materialet kan skrivas ut från 

hemsidan eller beställas från distriktet. 



 

 

 

 

 

 
Johanna Ritvadotter och Bodil Hildemar var inte 

bara röda under Pride, utan regnbågsrandiga. 

 

 

Finaste tältet, ett bra läge på 

Regnbågstorget och partikamrater från 

hela distriktet. Västerås Pride har blivit 

en av försommarens höjdpunkter. 

 

De som bemannade Vänsterpartiets tält 

hade fått en grundlig utbildning i HBTQ-

frågor av Mimmi Söderlund och Johanna 

Ritvadotter. Vänsterpartiet hade också 

celebert besök av juristen och 

Vänsterpartisten Kerstin Burman som 

deltog i en talk show på stora scenen. Årets 

nyhet var regnbågsquizet med biobiljetter 

som första pris. Vasiliki Tsouplaki, Karin 

Thorborg och Olle Kvarnryd 

representerade oss i de debatter som 

anordnades mellan partierna.   

 

 

Kvinnor som tar plats och håller ihop 

 

 
 

Under våren har distriktet anordnat en 

andra retorikkurs, denna gång för alla 

kvinnor som står på våra listor. Anna 

Herdy ledde heldagsutbildningen i 

Västerås stadshus där mängder av bra 

framföranden hölls av våra lokala 

kandidater. En tjejmiddag arrangerad av 

den internfeministiska arbetsgruppen har 

också ägt rum för att stötta, svetsa samman 

och uppmuntra kvinnorna i partiet.  

 

 

 
 

 
 

Partystämning i Prideparaden  

RAPPORTER 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tigga är deras sista utväg 

De bor i sina bilar och en del har gjort det i 

flera år. De tigger för att överleva men 

skulle hellre arbeta. De får inga jobb 

hemma i Rumänien och här får de ingen 

annan hjälp än den från Stadsmissionen. 

När EU-parlamentarikern Mikael 

Gustafsson besökte Västerås i maj passade 

distriktet på att sammanföra honom med 

några av det hundratal rumänska romer 

som har sökt sig till Västerås. Deras öden 

lovade han att ta med tillbaka till Bryssel. 

 

SD talar inte om människor 

Hur ska man kunna argumentera mot 

rasisterna utifrån ett vänsterperspektiv? 

Alex Bengtsson från Expo besökte 

distriktet i våras för att lära oss knepen.  

-SD vill ha en debatt om siffror för att 

slippa prata om människor, sade han bland 

annat. Vi svarar med att prata om vår 

politik som omfattar alla i det här landet. 

SD representerar inte alls vanligt folk utan 

splittrar den gemenskap som vi byggt upp. 

  

Västerås dissade Åkesson 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie 

Åkesson har besökt länet både under EU-

valrörelsen och under den nationella 

valrörelsen i slutet av augusti. Båda 

gångerna samlades antirasister från olika 

politiska läger i en demonstrativ men 

stillsam protest mot hans budskap. 

Antirasisterna vände ryggen åt honom, 

hade på sig hörlurar under hans tal och höll 

upp egna plakat. Vänsterpartiet hade 

givetvis många av sina medlemmar på 

plats. En av dem var Benny Sellberg som 

med sin skriftliga uppmaning hoppades 

slippa se partiledaren, och resten av partiet, 

mer i framtiden.

RAPPORTER 
 

RAPPORTER 
 



Vänsterpartiet Västmanland 
Adress: Slottsgatan 6, 722 11 Västerås – Telefon: 021 – 13 27 93 

vastmanland@vansterpartiet.se - http://vastmanland.vansterpartiet.se/ 
Ansvarig utgivare: Hans Jansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vänsterpartiet Västmanland 
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