I ÖSTGÖTAR
Tillsammans gör vi
skillnad!
"Det är med framtidstro och med
förvissning om ett allt starkare och
tydligare Vänsterparti som jag skriver
det här. Ett Vänsterparti som inte
bara är med och påverkar politiken i
Sverige, när det gäller att bekämpa
vinster i välfärden och barnfattigdom,
utan även ett Vänsterparti med inflytande som är med och styr i många
kommuner i Östergötland. Ett Vänsterparti som alltid står upp för rättvisa, frihet och jämställdhet.

Jag vill tacka för förtroendet att bli
vald till ordförande. Det finaste som
finns är att bli vald till ett förtroendeuppdrag för partiet, jag är ödmjuk och
väldigt glad inför utmaningarna som
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distriktet står inför. Jag vill också passa på att tacka Torbjörn Björlund,
som avgick som ordförande men som
tur är sitter kvar i distriktsstyrelsen.

Skatterna ska gå till vår gemensamma
välfärd. Omsorg ska erbjudas till den
som behöver den, inte till den som
har störst plånbok.

2013 kommer blir det år som vi i
Östergötland förbereder oss inför
valet. Det här året ska vi på bästa sätt
utbilda oss, skriva politiska program
och finslipa vår politik. Det är vi duktiga på i Östergötland och det märks
när Vänsterpartiet är med och styr i
en kommun. I de kommuner där vi
sitter med och styr är privatiseringarna av välfärden mindre utbredd, vilket
innebär att vi tar ansvar för våra skattemedel som går tillbaka till välfärden
istället för till skatteparadis. Det ser vi
i många östgötska kommuner idag, i
Norrköping har vi minskat andelen
privat äldreomsorg, helt enkelt för att
de privata företagen inte kunnat hålla
samma kvalitet. I Motala kräver vi att
kommunen inte ska dumpa löner och
måste erbjuda schyssta anställningsvillkor. I Mjölby har man tydligt markerat mot privatisering av omsorgen.
Det är Vänsterpartiet i dom östgötska
kommunerna som har vi sett till att
skattekronorna i större utsträckning
går till välfärden istället för till vinster
i privata bolag.

Östergötland ser ut som större delen
av Sverige; ett flertal lite större städer
och mycket landsbygd. Det gör att
den kollektivtrafik som många varje
dag använder för att åka till sina jobb
är mycket viktig. Det ska gå att åka
kollektivt med Östgötatrafiken när
man behöver det, både till sitt jobb på
det tidiga hemtjänstpasset och hem
från mataffären med fyllda kassar. I
distriktet kommer vi satsa extra mycket kraft på just kollektivtrafikfrågan
under 2013.

Vinster i välfärden är den prioriterade
frågan för Vänsterpartiet, och hela 90
% av svenska folket vill förbjuda, begränsa eller återinvestera vinsterna i
välfärden. Vänsterpartiet är det enda
partiet som driver den frågan. Vi är
tydliga: skattemedel som vi gemensamt bidrar med ska inte ska gå till
bolagsvinster och direktörsbonusar.

Politik är att vilja och våga ha visioner. Vänsterpartiet är det parti som
står upp för jämställdhet och rättvisa.
För vi är socialister och feminister
och vi vågar arbeta för ett jämlikt och
jämställt samhälle utan rasism där vi
har en utbyggd välfärd, arbete åt alla
och en miljömässigt hållbar utveckling.
Som nyvald distriktsordförande kommer jag att både vilja och våga lyfta
fram vänsteralternativet i Östergötland. Tillsammans gör vi skillnad."

Linda Snecker
Distriktsordförande

Demonstrera med VÄNSTERN på 1 maj för arbete, rättvisa och välfärd!
I år har vi två huvudtalare, Rosanna Dinamarca VU-ledamot och Ida
Legnemark partistyrelseledamot.
PS.
Motala:

Möte Stora Torget

Norrköping

Samling Nya Torget 11.30

Linköping
Samling Konsert /Kongress 12.00

Möte Vasaparken

Möte Trädgårdsföreningen

VERKSAMHETSPLAN 2013

Distriktet kommer att lyfta kulturen
som en viktig drivkraft för en bra utveckling i Östergötland.

Inledning
2013 kommer att vara ett viktigt år för
Vänsterpartiet och distriktets arbete
kommer präglas av förberedelse för
att på bästa sätt stå beredda inför det
kommande valåret 2014. Det innebär
fokusering på utbildning, på strategiska möten och politiska frågor som är
gemensamma för hela Östergötland.
Distriktets medlemmar och förtroendevalda ska erbjudas utbildning,
KoLa-dagar, strategimöten och stöd.
Arbetet under 2013 kommer stå till
grund för ett lyckat valresultat i alla de
val som genomförs 2014.

Aktiviteter

Politiska prioriteringar
I ett Sverige som präglas mer och mer
av arbetslöshet, en fördelningspolitik
som skapar stora klyftor mellan människor och en nyliberalism som bara
växer måste Vänsterpartiet vara ett
annat politiskt alternativ. Ett Sverige
som rymmer alla människor oavsett
inkomst, ålder, etnicitet, hon, han och
hen. Vinster i välfärden är den fråga
som Vänsterpartiet har prioriterat och
placerat högst upp på den politiska
agendan, en fråga där LO-kollektivet
håller samma linje som oss. Vinster i
välfärden, kombinerat med arbetsmarknadspolitiken kommer därför
vara dom högst politiskt prioriterade
frågorna även i vårt distrikt.

KoLa-dagar

Distriktet ska även samla vissa politiska frågor som är gemensamma för
hela Östergötland. Kollektivtrafik och
bristen på bostäder är sådana frågor
som är gemensamma för dom flesta
östgötska kommuner. Östgötatrafiken, Ostlänken och landsbygdstrafiken är gemensamma för hela distriktet
samt bostadsbristen i de större orterna och bra och billiga bostäder för
alla. Fortsatt fokusering kommer även
att ske på barnfattigdomen, en fråga
som berör alla kommuner i distriktet.
Arbete med klimatfrågan ska vara
prioriterad, ett exempel är då att arbeta med att införa klimatbudget.
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Studier
Distriktet ska under verksamhetsåret
arrangera minst 5 Vänsterskolor där
alla medlemmar erbjuds att delta. Distriktet ska uppmuntra partiföreningarna att själv arrangera Vänsterskolor
och erbjuda stöttning och hjälp. Ung
vänster och VSF inbjuds till varje
Vänsterskola.

Kampanjer
Distriktet ska delta i samtliga nationella kampanjer. Planering ska ske tillsammans med partiföreningarna,
landstingsgruppen, riksdagsledamot,
PS-ledamot och partiet centralt.
Distriktet ska arrangera minst 4 KoLa
-konferenser som främst riktar sig till
förtroendevalda i kommuner och
landsting och som ska behandla aktuella frågor för Östergötland samt dom
frågor som distriktet politiskt prioriterar. Dessa kan också samköras med
Vänsterskolan.

Interfeminism
För att förbättra internfeministiska
arbetet ska vi använda verktyget talarstatistik på årskonferenser och distriktsårskonferenser. Om talarstatistiken är skev, vidta åtgärder som till
exempel separatistiska möten.

Referensgrupper
Distriktet ska uppmuntra referensgrupper inom fler områden, t.ex. internationella frågor, och stödja arbetet
med dom som redan finns, som kollektivtrafikgruppen.

Almedalen
Distriktsstyrelsen ska också vara representerad under Almedalsveckan.
Stöd ska erbjudas både ekonomiskt
och logistiskt till de DS-ledamöter
och partiföreningar som önskar att
åka. Medel för detta avsätts i budgeten.
Distriktsstyrelsens arbetsform och
organisation
Distriktsstyrelsen ska under 2013 ha
minst ett möte per månad förutom
under sommaruppehåll. Mötena ska

förberedas av AU och ombudsmannen. Till DS adjungeras alltid landstingets gruppledare och politiska sekreterare, Östsams gruppledare, representant för Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund, riksdagsledamot och PS-ledamot från distriktet.
Till mötena ska också ordförande eller
annan representant från varje lokalförening bjudas in samt valberedning
och revisorer. DS-möten ska anpassas
för att fungera för de flesta av DSledamöterna. Det innebär möten
både på vardagkvällar och under helger. Platser väljs med hänsyn till ledamöternas möjligheter till kommunikationer.
Planeringskonferensen på Syninge
kursgård ska genomföras i slutet av
augusti. Lokalorganisationerna ska
erbjudas plats att åka med till en
mindre kostnad.
Kommunikationen
Distriktet ska till samtliga medlemmar
maila (V)i östgötar 4 gånger per år .
(V) Info Östergötland skickas ut 10
gånger per år till alla medlemmar som
har ett förtroendeuppdrag. Hemsidan
ska uppdateras kontinuerligt. Nyhetsbrev skickas ut vid behov. Distriktet
ska uppmuntra medlemmarna att anmäla sin e-post till central nivå så
samtliga kan motta VIPS. Även i
landstingsgruppens utskick, Landstingsvänster, som skickas ut 4 gånger
per år, finns information från partidistriktet.
Representation och nationellt deltagande
Distriktet har som målsättning att
vara representerad i varje instans på
central nivå. Fram till kongressen
2014 är Linda Snecker vald till partistyrelsen och Ricardo Olivares till
valberedningen. Vi ska eftersträva att
till nästa kongress bli representerade
med både ordinarie och ersättare i PS,
ledamot i Programkommissionen och
ledamot i valberedningen. Riksdagsledamotplatsen ska behållas och allra
helst utökas med två platser.
Distriktet ska vara representerat på
varje konferens eller seminarium som
ordnas på central eller regional nivå.
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Vi ska eftersträva att till nästa kongress bli representerade med både
ordinarie och ersättare i PS, ledamot i
Programkommissionen och ledamot i
valberedningen. Riksdagsledamotplatsen ska behållas och allra helst utökas
med två platser.
Distriktet ska vara representerat på
varje konferens eller seminarium som
ordnas på central eller regional nivå.
Efter deltagande ska distriktets representant lämna en kort skriftlig rapport
till DS.
Landstinget och Östsam
Distriktet ska samarbeta med landstingsgruppen och Östsam, både när
det gäller olika aktiviteter men även
framtagande av program, remisser
och uttalanden.
Partiföreningarna
Distriktets arbete och framgångar
bygger till väldigt stor del på de aktiviteter och arbete som utförs i de lokala
partiföreningarna. Distriktet ska under
2013 stödja det arbetet i så stor utsträckning som möjligt, både ekonomiskt stöd men också med deltagande
i aktiviteter.
Stötta mindre partiföreningarna
Varje DS-ledamot ska ha ansvar för
en eller flera partiföreningar och rap-

Så här ser den nya
distriktsstyrelsen ut:
Vänsterpartiet i Östergötland höll
under lördagen distriktsårskonferens
på Bona Folkhögskola i Motala. Vi
var ca 50 personer som samlades på
den Gamla Motala Verkstads f.d. huvudkontorsbyggnad, intill Göta kanal i
Motala. Konferensen inleddes med tal
av Mia Sydow Mölleby, ledamot i
Vänsterpartiets verkställande utskott
och riksdagsledamot.
Under 2013 kommer Vänsterpartiets
distrikt i Östergötland förutom det
sedvanliga politiska arbete, att utveckla partidistriktet, så att valframgång
kan uppnås 2014. Årsmötet beslöt
bl.a. att utveckla studiearbetet och
även arbeta vidare med internfeminismen i partiet.
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portera till DS hur situationen är i
varje förening. De minsta partiföreningarna är prioriterade. De tre största
partiföreningarna, Norrköping, Linköping och Motala, ska uppmuntras
att ta ett speciellt ”regionalt ansvar” i
distriktet.
För att underlätta verksamheten i
Boxholm ska vi under året göra en
nystart tillsammans med partiföreningen Mjölby till dess att verksamheten kan genomföras av egen kraft. En
partiförening ska startas upp och under året stabiliseras. Satsningar ska
också ske i Ödeshög, Vadstena och
Åtvidaberg för att öka medlemsantalet
och därmed också öka aktiviteten.
Medlemsutveckling och medlemsvård
Under året kommer fortsatt medlemsvärvning att vara en viktig fråga. Målet
är att under 2013 uppnå 450 medlemmar. Målet är att alla medlemmar ska
känna till sin lokal- och distriktets
organisation och aktiviteter. Stöd ska
ges till partiföreningar som önskar
det.
Inför valåret 2014.

och landstingsnivå. Dessa ska vara
förberedelse inför valåret och läggas i
slutet av 2013.

Valkonferens
Distriktet ska arrangera en valkonferens där kommande valprogram på
distriktsnivå bestäms och där Riksdags- och Landstingslistor bestäms.
Konferensen genomförs 16 november.
Slutord
2013 ska bli det år då Vänsterpartiet
växer i hela distriktet, det året då vi
agerar mer självständigt i opposition
och med självförtroende där vi sitter i
majoritet. I kommuner, Landstinget
och Östsam. Distriktet ska arbeta hårt
för att öka stödet för vår politik och
öka engagemanget inom partiet för att
växa och bli starkare. Med ett starkare
Vänsterparti i Östergötland kommer
vi också att kunna påverka samhällsutvecklingen mer. Vi kommer också
att visa hur roligt det är att vara aktiv i
Vänsterpartiet och att vara med och
forma en rödare framtid.

Strategimöten
Distriktet ska erbjuda strategimöten
med förtroendevalda på kommunOmval (O), Nyval (N)

Ordinarie ledamöter:
Torbjörn Björlund, Norrköping, (O)
Elisabet Strömfelt, Linköping , (O)
Monica Ericsson, Linköping, (O)
Jonas Andersson, Valdemarsvik, (N)
Kerstin Lundberg, Motala, (O)
Malin Östh, Söderköping, (N)

Ersättare
Roger Max, Mjölby, (O)
Stefan Carlsson, Finspång, (O)
Ingrid Westlund, Finspång, (N)
Pernilla Karlsson, Linköping, (N)

Valberedningen
Björn Alling, Linköping,
sammankallande
Eva Lindblad, Linköping

Anders Andersson, Motala
Lena Kalmelid, Motala
Nicklas Lundström, Norrköping
Deniz Tütüncü, Norrköping

Revisorer
Monica Lantz, Vadstena
Jens Larsson, Norrköping

Flamman åt alla fyra
i veckor!
Med start den 11 april och fyra
torsdagar framöver får du tack
vare Vänsterpartiet Östergötland
prova Flamman utan kostnad.

Kamrater!
Här kommer ett utdrag ur den rapport jag lämnade på vår distriktsårskonferens. Det har hänt mycket under
förra året och vissa saker kommer att
påverka det här året, men det återkommer jag till vid senare tillfällen.
Jag har ju nu också valt att ta ett steg
ner och avgå som Distriktsordförande. Känner att tiden är knapp och vet
att min efterträdare Linda kommer att
göra ett riktigt bra jobb. Jag är ju kvar
som vice ordförande så lite ska jag
jobba med det i alla fall….
2012 innehöll många politiska aktiviteter och en viss turbulens i Riksdagsarbetet. Framförallt
handlade det om det som är mitt huvuduppdrag i Riksdagen, Försvarsutskottet och Försvarspolitiken.
Under våren exploderade den så kallade ”Saudi-affären”. Det handlade om
en uppgörelse som regeringen mörkat
där ett utökat samarbete när det gäller
vapenexport till Saudiarabien var aktuellt. Det var många turer kring den.
Det började med ett Dagens Ekoavslöjande 6 mars och ”avslutades” 29
mars när Försvarsminister Sten Tolgfors avgick. Ett antal avslöjanden däremellan angående en eventuell uppbyggnad av en krigsmaterialanläggning
i Saudiarabien med svensk hjälp. En
skandal som slutade med Försvarsministerns avgång alltså.
Det finns fler saker att lyfta upp som
har bärighet i viktiga politiska frågor.
Kongressen. 2012 års kongress
genomfördes ju i Uppsala. Tycker det
blev en verkligt bra kongress. Många
bra beslut. Inte alla gick väl åt det håll
jag ville men så är det ju jämt… Dessutom blev den ju historisk i och med

I slutet av de fyra veckorna får du
en möjlighet att teckna en prenumeration på Flamman med ett
oslagbart erbjudande. Skulle du
inte vilja att de skickar dig fyra
nummer av Flamman samt erbjudandet, kontakta Flamman genom

mejl till pren@flamman.se eller
ring 08-650 82 37 så stryker de dig.

att vi valde en ny partiledare. Lasse
gick och Jonas kom. Lite mer uppmärksamhet för partiet till en början
men sedan sjönk det. Tror dock att
Jonas verkligen vinner i längden. Nästa års val blir spännande…
Resa till Palestina. I april åkte vi iväg
med en delegation återigen ner till
Västbanken. Vi besökte Jerusalem,
Betlehem, Döda havet m.fl. platser
för att se hur situationen är. Den blir
värre hela tiden. Den etniska rensningen, framför allt i Jerusalem, eskalerar hela tiden.
Ship to Gaza. Tyvärr blev det ingen
resa för mig i år heller. Tidpunkten
passar inte alltid. När sista delsträckan
genomfördes var vi fullt upptagna
med Riksdagsarbete i början av oktober.
Almedalsveckan. Som
vanligt en
intensiv
vecka med
många debatter och
partiuppdrag. I år
mest fokus
på försvarsfrågor, av uppenbara skäl.
Distriktets planeringskonferens på
Syninge. Känns som det nu är inarbetat med den här uppstarten på hösten.
Känns verkligen som en bra start efter
sommaren och inför nästkommande
års aktiviteter. Miljön är ju underbar
och servicen alltid extremt bra.
Försvarsutskottets resa till Indien och
Japan. Intressant och lärorikt att besöka dessa länder. Tyvärr har ju Indien
blivit omskrivet av helt andra orsaker
på senaste tiden.
Försvarsberedningen. Under hösten
startade arbetet med Försvarsberedningen. En ”utredningsgrupp” tillsatt
av regeringen som ska förbereda nästa

stora Försvarsbeslut 2015. Vi startade
redan under hösten upp med resor till
Moskva och Helsingfors. Resor kommer det att bli mycket av…
Jerusalemkonferensen. Vi lyckades få
till en konferens i Riksdagen om situationen i Jerusalem under hösten också. Mycket lyckat och där vi lyckades
lägga fokus på Palestinafrågan igen.
Budgetarbetet. Som vanligt läggs en
del kraft på att arbeta fram en bra
budgetmotion från Vänsterpartiet. Vi
lyckades återigen producera ett mästerverk…. Vi har alltid bäst förslag.
Fokus på att stoppa vinster i välfärden, bättre trygghet inom äldreomsorgen, mer trygghet på arbetsmarknaden, stoppa försämringarna i skolan,
mer bostadsbyggande och mycket
större satsningar på infrastruktur
m.m. Som helhet en bra budgetmotion.
Jag hoppas att Ni alla nu går ut och
njuter av den annalkande våren! Vi
behöver värme nu….
Torbjörn Björlund
Din röst i Riksdagen

KALENDARIUM
VÄNSTERPARTIET
ÖSTERGÖTLAND
April
8 PF Motala/Vadstena:
Vänsterskola, Ekonomi
skolan, Jacob Johnson i
Vadstena, Södravägen
30, ABF, kl.18.30, arr.
Motala PF
10 PF Norrköping:
Medlemsmöte tema Bud
get, partilokalen Nya
Torget kl.18
14 PF Söderköping: Med
lemsmöte på Rådhuset
kl.18
15 PF Finspång: Våld mot
kvinnor på Kristallens
café kl.17.00 med
Katinka Ingves från
ROKS arr. V i Finspång
15 Träff för DS16 ordföranden, distrikts
funktionärer och pol.
sekreterare i Stockholm
17 PF Motala: Medlemsmö
te, partilokalen Medevi
vägen 43 C, kl.18.30
18 PF Linköping: Medlems
möte med tema social
försäkringarna, parti
lokalen S:t Korsgatan
13 kl.18
24 DS/au Norrköping kl.
17:30
24 Vänsterskolan: Media
skolan med Karin Rågsjö
i Linköping kl.18

Maj
Första Maj i Motala, Linköping och Norrköping
6

PF Linköping: Medlems
möte med tema Hur bemö
ter vi SD, partilokalen
S:t Korsgatan 13 kl.18

8 PF Norrköping: Öppet
möte med Jens Holm, ABF
Bergslagsgården kl.18
12 Heldag med Distriktss
tyrelseutbilning i
Norrköping med DS
19 PF Söderköping:
Medlemsmöte på Rådhu
set, kl.18
22 PF Norrköping: Med
lemsmöte, partilokalen
Nya Torget kl.18
23 DS/au Linköping kl.
17:30

Juni
1

Parti och politiksko
lan med Marianne Eriks
son i Norrköping

10 PF Linköping: Medlems
möte med tema Hälsooch sjukvårdspolitiskt
program, partilokalen
S:t Korsgatan 13 kl.18
8

KoLa om Klimatbudget

16 PF Söderköping: Med
lemsmöte på Rådhuset,
kl.18
19 DS i Linköping kl.
18:00

Augusti
17 Ordförandekonferens
Syninge

September
10 Vänsterskola: Politi
kerskola, arr. Motala
PF

Oktober

10 Motionstopp partikongressen i Stockholm
12 Kommun– och lands
tingsdagar i Malmö

Vi behöver en
Valbuss igen!
Östergötlands partidistrikt köpte
in en minibuss av märket Hyundai 2005. Bussen är från 1996 och
måste skrotas. Bussen målades
upp med vår logga och har rullat
runt så mycket det bara varit möjligt för att synas.
Under valrörelsen är det tänkt att
varje partiförening ska kunna
boka bussen, använda den till
torgmöten o.dyl. Den enda kostnaden blir bränslet, distriktet står
för övriga kostnader. Den kommer att utrustas med högtalarutrustning, bord och stolar, ev. partytält, affischer och övrigt valmaterial m.m. Huvudsakligen kommer den naturligtvis att rulla under valrörelsen.
Men, för att kunna införskaffat
den behöver vi också hjälp av ER!
Vi öppnar därför vår insamling till
VALFONDEN . Vi uppmanar
alla Vänsterpartistiska medlemmar och sympatisörer att sätta in
pengar på
Vänsterpartiet Östergötlands
plusgirokonto
136550-1
Märk talongen (V)ALBUSSEN!
och sätt sedan in valfritt belopp,
gärna fler gånger innan valet. Det
kommer att behövas en del pengar, men vi är övertygade om att
detta antagligen är den enklaste och billigaste reklamen vi
kan få inför valet.

