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LINDA HAR ORDET
"V ses som en vinnare i höstbudgeten" var Dagens Nyheters rubrik samma dag som regeringen presenterade den första rödgrönabudgeten som äntligen kunde klubbas igenom av riksdagen. Och Vänsterpartiet är helt klart en vinnare, vi sitter inte i regeringen men får ändå igenom mer politik än vad
Miljöpartiet får. Det ska vi vara stolta över, vi ska vara särskilt stolta över satsningar på kvinnors
hälsa, fattiga barnfamiljer, ungas
psykiska hälsa och sänkt skatt för
pensionärer. Det hade inte varit
möjligt utan Vänsterpartiet.
Men det betyder inte att vi är
nöjda, inte alls. Det behövs fler
satsningar och investeringar på
klimat, infrastruktur och för att
pressa ned arbetslösheten. Och
Vänsterpartiet är fortfarande ett
hårt arbetande oppositionsparti gentemot regeringen. Där viker vi inte en tum för ett ännu mer rättvist och solidariskt Sverige.

”Och Vänsterpartiet är helt klart
en vinnare, vi sitter inte i regeringen men får ändå igenom mer politik än vad Miljöpartiet får. ”

Arbetet med höstbudgeten har förankrats både hos partistyrelsen och riksdagsgruppen, interndemokratin har funkat utmärkt i det pressade och sekretessbelagda arbete som en budgetförhandling
innebär. Jag har åkt på partistyrelsemöten med mitt barn Filip, nu 5 månader gammal, och det har
hittills fungerat utmärkt. Jonas Sjöstedt har vid flera tillfällen ställt upp som barnpassare under våra
möten.
Annars har den senaste tiden dominerats av den stora
våg av solidaritet med flyktingar som blåst upp under
hösten. Det har varit fantastiskt att se all den värme och
medmänsklighet som visats mot de utsatta människor
som flyr från krig, förföljelse och krossade framtidsdrömmar. Som distriktsordförande känner jag mig stolt
över det arbete som V i Östergötland har lagt ner i
denna fråga. Ingen kan göra allt, men alla kan göra
något. Det gör mig hoppfull inför framtiden.

Välkommen på
föredragning av
Eko - ekorapporten!
2012 tillsatte Vansterpartiet
en arbetsgrupp för att utveckla
partiets pölitik sett till hur det
ekönömiska öch ekölögiska
hanger samman. Gruppens
slutrappört presenterades den
1/9.
Rappörten kömmer att utgöra
grund för ett punktprögram
söm Vansterpartiets partistyrelse lagger till köngressen i
maj 2016.
Föredragande ar Emma Wallrup söm suttit i arbetsgruppen.
Hön ar riksdagsledamöt fran
Uppsala lan öch suppleant i
Partistyrelsen.
Tid: Lördagen 10 öktöber
Kl.10-12 (kaffe öch mackör
fran 09.30)
Plats: Vänsterpartiets partilökal i Nörrköping, Tradgardsgatan 25 (Nya Törget)
Anmalan: Anmal dig till

Med vänlig hälsning
Linda Snecker, ordförande Vänsterpartiet Östergötland

ostergotland@vansterpartiet.se

eller sms:a till Ricardö pa
0730 78 02 33
Alla välkomna!
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Riksdagsrapport
Sedan i april, med ett kort uppehåll över sommaren, ersätter jag
Linda Snecker som ledamot i Riksdagen. Linda har en välförtjänt
föräldraledighet och jag hoppas hon tar vara på tiden.
När jag började i april så kändes det ändå lite hemtamt. Jag har
ju suttit åtta år och har koll på rutinerna. Behövde alltså inte ägna
tid åt det. Lite längre tid har det dock tagit att sätta sig in i de
rättspolitiska frågorna, men nu känner jag att jag börjar komma
in i det. Justitieutskottet känns lite speciellt. Med en gammal
justitieminister, Beatrice Ask, som ordförande och SD:aren Kent
Ekeroth som ledamot så blir det en del att hantera…
När man kommer in i det blir det också lite mer intressant. Propositioner, motioner m.m. är ofta lite torra och svåra att plöja
igenom, men när det gäller viktiga frågor så lär man sig att plocka
ut det viktiga och trycka på vissa saker. Justitiefrågor går ofta in
på flera områden, så det blir också en del andra områden att
bevaka. Svårast är, som alltid, EU-frågorna och –dokumenten.
Men det är kanske också de som i slutändan är viktigast. Hetaste

“Den medicin vi behöver,
det vet nog de flesta av
oss, är mycket mer investeringar.”
välfärden, som borgarna införde. Det behöver vi trycka på samtidigt som vi har kvar kompassriktningen mot en utveckling mot
ett socialistiskt samhälle på riktigt. En uppgift att bita i för oss…
frågorna just nu handlar om terroristlagar och flyktingar. Kanske
inte så överraskande…
Vi har precis öppnat Riksdagen för ett nytt år och regeringen har
presentat sin (och vår…) budget. Mycket som är bra, där vi bidragit, men också mycket som återstår. Det rättspolitiska området
är ju ingen stor budgetpost, men ganska viktig. Något som vi
säkert kommer att höra om är polisens arbete. Vi har ju precis
sjösatt en omorganisering så det är lite gungande än, men jag
hoppas att det blir bra ganska snart. Det finns ändå ett hopp.
Men det gäller att hålla koll på utvecklingen.
I stort tycker jag att budgeten är bättre än borgarnas, kanske inte
så svårt, men det finns också många saker som vi behöver jobba
med för att få regeringen att göra rätt. Det kanske allvarligaste är
att de fortsätter borgarnas linje att ”spara sig fram”, de vill ha
låga underskott och fokuserar för mycket på att sänka statsskulden. Den medicin vi behöver, det vet nog de flesta av oss, är
mycket mer investeringar. Både för att återställa verksamheten i
offentliga sektorn och för att skapa jobb. Helt enkelt få igång
hjulen ordentligt. Investeringar i infrastruktur och miljö ger både
rätt utveckling och många jobb, det ger dessutom bättre förutsättningar för att den gemensamma sektorn ska blomma upp och
att vi kan rensa bort många av de hinder, t.ex. privata vinster i

Jag blir kvar i Riksdagen över nyår, sedan är Linda tillbaka. Hoppas jag kommer att få tillfälle att skriva fler rapporter. Jag har
redan börjat skissa på, tillsammans med ombudsman Ricardo, att
besöka alla partiföreningar under hösten. Vi återkommer med
det längre fram. Likaså så ska jag naturligtvis vara med på DSmöten så mycket jag kan. Jag bor fortfarande i Norrköping, även
om jag naturligtvis också är mycket i Stockholm och Uppsala….
Jag tänker också ha kvar mitt engagemang för internationella
frågor. Ska t.ex. försöka besöka Palestina igen, försöka få lite
rätsida på Kuba-frågan och också engagera mig i Latinamerikanätverket i Riksdagen. Det är ju frågor som jag kan jobba med
även när jag lämnar Riksdagen igen.
Jag uppmuntrar alla medlemmar och sympatisörer att höra av sig
till mig så fort ni har någon synpunkt eller någon fråga ni tror att
jag kan hjälpa till med. Maila på torbjorn.bjorlund@riksdagen.se ,
det är det snabbaste sättet att komma i kontakt med mig.
Ha det bra till vi hörs igen!
Torbjörn Björlund
tf Riksdagsledamot

Antirasistiska strategier : Vi vässar vår antirasistiska argumentation
Hur tar man bäst debatten med rasister? Hur bemöter vi rasistiska uttalanden? Hur kopplar vi i
Vänsterpartiet vår antirasistiska argumentation till våra politiska förslag?
Tid: Lördagen den 5 december kl. 10-12 (kaffe och mackor från 09.30)
Plats: Regionhuset i Linköping, S:t Larsgatan 49.
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Besök i Mjölby

T

orsdagen den 17/9 fick Mjölby partiförening besök av Mona Olsson och Ricardo
Olivares från distriktsstyrelsen. Det var ett
välbesökt möte som också tjänade som
höstupptakt för partiföreningen. Många
trängdes runt bordet i KomBrås lokaler vid
Stora torget för att diskutera höstens verksamhet och de aktuella frågorna i Mjölbys
kommunfullmäktige.
Mona Olsson

Ordförande Franco Sincic berättade att det inte är lika lätt att få information om vad som
är på gång sedan majoritetsskiftet. Vänsterpartiet har inte samma insyn i kommunpolitiken som tidigare. Men partiföreningen gör det bästa av situationen och försöker ”göra
politik” där det är möjligt.
Vi diskuterade möjligheten att anordna en träff för kvinnor i Mjölby under hösten/vintern.
Endast tre kvinnor fanns på plats den här kvällen och det skulle vara roligt att få göra en
aktivitet som dels skulle kunna rekrytera nya medlemmar samt få igång intresset igen hos
de kvinnor som redan finns i partiföreningen. Teresa Forsnacke ansvarar för det lokala
initiativet med stöd från distriktsstyrelsen.

Mona och Ricardo besöker gärna fler partiföreningar för att få kännedom om
aktuella frågor på respektive ort och samtala om hur distriktsstyrelsen skulle
kunna hjälpa till med att utveckla verksamheten. Det är viktigt att vi håller ihop
distriktet för att kunna lära av varandra så att vår politik får genomslag i varje
kommun. Hör av er till Ricardo Olivares på ostergotland@vansterpartiet.se

Ny regional Kulturplan 2016-2019
Vänsterpartiet Östergötland har tagit del av utkastet till kulturplanen och därmed lämnat
några synpunkter, även om vi man ansåg att planen innehåller många satsningar, mål och
strategier, som är relevanta för att göra kulturen till en naturlig och viktig del av alla östgötars liv.
(V) skrev att vi ser att det saknas en strategi för hur man ska hantera jämställdhetsfrågor
inom ramen för kulturplanen. Vi anser att Region Östergötland borde på ett aktivare sätt
jobba fram en strategisk handlingsplan för jämställdhet inom kultursektorn. Vi har ett ansvar
att ifrågasätta varje steg i kulturproduktionen ur ett genusperspektiv. Målet ska vara att få
igång ett långsiktigt och hållbart förändringsarbete i alla steg och för alla involverade kulturaktörer.

Dags att
nominera till
Vänsterpartiets
Östgötapriset:
Vänsterpartiet Östergötland
beslutade på sitt distriktsårskonferens i mars att ge
ett pris för utmärkande insats i frågor om integration
och/eller jämställdhet i länet. Priset kan gå till en
enskild person, förening
eller aktivistgrupp. Priset
ska gå till den som under
året har gjort insatser för
ett mer rättvist och jämställt Östergötland. Medlemmar och partiföreningar
är välkomna att under året
nominera lämpliga pristagare till distriktsstyrelsen
som beslutar i frågan.
Priset delas ut i samband
med distriktsårskonferensen.
Den 6 mars är sista dagenför att lämna in nomineringen till Vänsterpartiets Östgötapriset.
Maila ditt förslag till
ostergotland@vansterpartiet.se

Vi hade synpunkter på skrivningarna kring arrangörsstödet som borde utvecklas så att även
andra kategorier än författare skulle kan bli aktuella för stödet samt att det krävs medvetna
insatser för att öka deltagande och för att överbrygga den geografiska och mentala avståndet till kulturupplevelserna. Beslutet kommer att fattas på Regionfullmäktige i november.
/Ricardo
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Halla dar Lilibet, hur var det pa Vansterdagarna?

Vill du vara med
starta upp
Distriktets
fackliga nätverk?
Nätverken är ett komplement
till övrig verksamhet. De är
öppna för alla medlemmar att
engagera sig i och syftar till att
möjliggöra för fler medlemmar
att vara aktiva efter eget tycke
och smak.
Den lokala partiföreningen som
är aktiv där du bor utgör kärnan i partiverksamheten. Men
du kan också aktivera dig i ett
nätverk som jobbar med
specifika sakfrågor.
Nu vill vi starta upp ett nätverk
där du kan aktivera dig och
kombinera fackligt och politiskt
arbete som vänsterpartist.
Facket och politiken har alltid
hört ihop. Genom aktivism i
både facket och politiken har
ett antal stora segrar vunnits.
Men det är inte de stora segrarna eller de stora gesterna
som är de viktigaste – det är det
vardagliga arbetet för fackliga
och politiska rättigheter som
gör segrarna möjliga.
Det är på arbetsplatsen som
den kanske viktigaste politiska
arenan finns. Där förs samtal
och diskussioner dagligen och
det är där det facklig-politiska
arbetet har sin grund.
Vill du vara med?
Anmäl ditt intresse till Ricardo
på:
ostergotland@vansterpartiet.se
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Det var första gången som jag var på
Vänsterdagarna, och det var en oerhört
intensiv, stark helg med många intryck.
Energin jag fick av att vara tillsammans
med så många andra vänsterpartister på
samma ställe var enorm! Som vänsterpartist kan jag ju annars vara lite ensam i
olika sammanhang, men här var det bara
V:are överallt, vansinnigt befriande.

De kontakter som knöts under Vänsterdagarna har resulterat i att jag numera är
med i två olika nätverk, ett som handlar
om kommunpolitik för EU-migranter,
och ett som handlar om 6 h arbetsdag.
Frågor som är intressanta och som vi i

Seminarierna var intressanta och många
- det var svårt att välja. Minst lika intressant var tiden emellan seminarierna,
då jag fick chansen att prata med vänsterpartister från andra orter runt om i
Sverige - vi är ju många med liknande
erfarenheter. Skönt att få dela ris och ros
med likasinnade.
Något jag saknade var ett seminarium i
feministiskt förhållningssätt för män.
Alltså ett könsseparatistiskt sådant för
enbart män. Eller fanns det?
Många V-män verkar fortfarande sakna
insikt om sitt eget ansvar för att feminismen ska fungera i praktiken, och här
skulle Vänsterpartiet som parti behöva ta
ett större, samlat grepp om V-männens
utbildning i feminism i praktiken på möten och arbetsgrupper.

Vänsterpartiet Finspång driver och försöker få upp på den politiska agendan. Jag
rekommenderar VARMT alla vänsterpartister att åka på Vänsterdagarna.
Lilibet Gustafsson
(V) Finspång

KALENDARIUM VÄNSTERPARTIET ÖSTERGÖTLAND
Oktober
1 Distriktet: DS-möte i Linköping, kl.18 på partilokalen
7 Regionfullmäktige i Linköping
10 Distriktet: KoLa, Eko-ekorapporten Partilokalen i Norrköping, 10-12 (kaffe/the
med macka från kl.09.30)
12-13 Distriktsträff i Stockholm
28 Kampanjdag i Finspång, riksdagsledamöter besöker Siemens
och SFI i Finspång
November
4 DS-arbetsutskottet i Norrköping
12 Distriktet: DS-möte i Norrköping, kl.18 på partilokalen
24-25 Regionfullmäktige i Linköping
30 DS-arbetsutskottet i Norrköping
December
5 Distriktet: Ko-La om partiets antirasistiska arbete på
regionhuset i Linköping
9 Distriktet: DS-möte i Linköping, kl.18 på partilokalen

