I ÖSTGÖTAR

V

änsterpartiet Östergötland
har kick-startat höstens
verksamhet med den årliga
träffen på Syninge kursgård med
distriktstyrelsen tillsammans med
representanter från partiföreningarna och landstingsgruppen. Det
var en härlig helg med många intressanta samtal och mycket planering inför hösten. Vi la grundarbetet inför det sjukvårdspolitiskaoch regionala valprogrammen,
som under hösten kommer skickas
ut på remiss till partiföreningarna.
Det är en intensiv höst som väntar,
och även om det i augusti är svårt
att tro så sätter valrörelsen alldeles
strax igång. I november på valkonferensen i Linköping kommer vi
tillsammans att besluta om valprogram och riksdags- och landstingslistorna. Jag ser mycket fram mot
höstens arbete.
Den senaste tiden har jag fått frågan om att kandidera till riksdagen
från flera olika håll.

Jag har noga funderat över detta
och nu kommit fram till att jag
kommer att tacka ja till att kandidera om
jag får frågan från
valberedningen.
Jag tycker
att det är
viktigt med
öppna och
demokratiska processer och
det är därför som jag nu väljer att
presentera min kandidatur öppet
för alla medlemmar. De öppna
kandideringarna som skedde vid
partiledarvalet gynnade Vänsterpartiet. På detta sätt hoppas jag att
vi kan få en diskussion om hur vi
ser på uppdraget som riksdagsledamot och vilka politiska frågor som
vi tycker är viktigast.

M

in uppfattning är att
man som riksdagsledamot har ett mycket stort
ansvar för att vara en representant
för partiet och vår politik.

Distriktets valkonferens

Nu är det snart dags för val igen. Därför kallar distriktsstyrelsen nu till en valkonferens för distriktet
den 16 november i Linköping.
Vi kommer att behandla fastställande av Riksdagsoch landstingslistorna, fastställande av Hälso- och
sjukvårdspolitiska och regionala valfrågor och ev. övriga frågor inför valet 2014.
Varje lokalorganisation kommer att få skicka ett antal
ombud som baseras på medlemsantalet.
Med anledning av detta kan partiföreningarna kalla
till medlemsmöten för att diskutera valberedningens
förslag och förslag till programmen. Om du vill delta
som ombud hör av dig till någon i din styrelse.

augusti 2013
Medlemstidning för Vänsterpartiet Östergötland

Man måste se till att vara synlig
och aktiv i den regionala politiken
och opinionsbildningen. Med riksdagen som plattform har man en
unik möjlighet att lyfta fram partiets politik. Det är någonting som
vi absolut måste bli bättre på att
arbeta med. Det är en nödvändighet för att vi ska kunna stärka stödet för partiet.
Om jag skulle bli riksdagledamot
skulle jag engagera mig i att stoppa
vinsterna i välfärden, skapa en jämlik skola för alla och att föra fram
de feministiska frågorna i samhällsdebatten. Men framför allt, att
fram till valet arbeta intensivt för
att byta regering och att byta politik.

Med vänlig hälsning
Linda Snecker, ordförande
Vänsterpartiet Östergötland

På valkonferensen bestämmer ombud från lokalföreningen vilka kamrater som ska kandidera för partiet
på riksdagslistan samt stå på de olika landstingslistorna.
Distriktets valberedning vill att du skickar dina nomineringar till:
valberedningen.v.ostergotland@gmail.com
eller med post till distriktsexpeditionen:
Vänsterpartiet Östergötland
Box 1224 60042
Norrköping
Sista datum för nomineringar är 1 september .

KALENDARIUM
(V) ÖSTERGÖTLAND
Augusti
21 PF Motala:
Medlemsmöte/Vänstercafé kl.18 på
Konsum Ringen
21 PF Linköping:
Medlemsmöte kl.18 partilokalen
25 PF Kinda-Ydre:
Medlemsmöte kl. 15 i Råstorp/Kisa
25 PF Finspång:
Medlemsmöte kl.17 på partilokalen

16 PF Söderköping:
17 DS i Norrköping
På Stinsen: ”Ett år före valet– finns det
ett rödgrönt alternativ?”
2014
23 PF Linköping: Medlemsmöte
25 PF Norrköping:
V-café om valplattformen
Oktober
5 Kola konferens
6 PF Söderköping,:
Medlemsmöte Rådhuset kl.18
9 DS i Norrköping

9 PF Motala:
28 PF Norrköping:
Medlemsmöte/Vänstercafé kl. 18
V-café kl.18 på partilokalen:
Latinamerika med Francisco Contreras
10 Sista dag för motioner till partikongressen
September
2 PF Motala:
12-13 Vänsterdagarna i Malmö
Vänsterskolan-Politikerskolan
4 PF Norrköping:
Medlemsmöte kl. 18 på partilokalen
5 DS i Finspång kl. 18.30
7 KoLa konferens
7 PF Finspång: Höstuppstart
10 PF Motala:
Vänsterskola: Politikerskola
11 PF Motala:
Medlemsmöte/Vänstercafé kl.18
11 PF Norrköping:
V-café valplattformen kl.18
partilokalen
15 PF Söderköping
Medlemsmöte, Rådhuset kl. 18
15 PF Linköping: Uppstartmöte för
medlemmar och styrelsemöte

23 Vänsterdagen i Valdemarsvik
24 PF Linköping: Medlemsmöte
November
4 DS i Linköping kl.18
10 PF Motala:
Feministiskt självförsvar
13 PF Motala:
Medlemsmöte/Vänstercafé kl. 18
16 Distriktets valkonferens i Linköping
29 Sista dag att anmäla valda ombud
till partikongressen
December
7 Kola konferens
11 PF Motala,:
Julgröt/Medlemsmöte kl. 18

Januari
10-12 Partikongress i Stockholm. EUlistan fastställs

S och Mp sviker
skolan
Idag (20/8) överlämnas friskolekommitténs betänkande
till utbildningsminister Jan
Björklund.
- Det är ett svek mot elever, föräldrar och lärare att släppa igenom det här tandlösa betänkandet som inte innehåller några
skarpa förslag för att komma till
rätta med riskkapitalbolagens
rovdrift på den svenska skolan,
säger Rossana Dinamarca, Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson.
- Vi hade förväntat oss mer av
Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som ju uttalat kritik mot
riskkapitalbolagen offentligt,
men som inte använder denna
möjlighet att faktiskt gå till politisk handling.
- Den svenska skolan håller på
att slitas sönder och vinstdriften
är problemets centrum. JBkonkursen nyligen är det värsta
exemplet men inte det enda. Det
är en mycket allvarlig situation
och det duger inte, som S och
Mp nu gör, att acceptera det här
verkningslösa förslaget som sätter friskolebranschens behov av
fri etablering framför elevernas
behov av en god och likvärdig
skola.
Rossana Dinamarca
Skolpolitisk talesperson (V)

