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Sörmlandsvänstern växer! 
 

Det är ganska roligt att vara vänsterpartist just nu. 

Partiet växer så det knakar medlemsmässigt jämfört 

med de andra partierna och Sörmland är inget undan-

tag. Från en lägsta siffra på 240 medlemmar för ett 

par år sedan till cirka 340 medlemmar vid årsskiftet och fler är på ingång.  

 

Och inte nog med det. Vi har sedan den 20 mars en ny partiförening i 

Trosa vilket betyder att Vänsterpartiet nu finns representerat i samtliga av 

länets kommuner. Intresset för politiken och för möjligheten att vara med 

och påverka är stort bland våra nya medlemmar, vilket märktes på höstens 

introduktionsdag för nya medlemmar med ett trettiotal nyfikna och de-

battsugna deltagare, och uppslutningen kring Eskilstunas initiativ till 

vänsterskolan. Vi hade även en välbesökt planeringskonferens för di-

striktets föreningar, politiker och tjänstemän under hösten på Syninge 

kursgård.  

 

Samtliga partiföreningar har upplevt en tillströmning av nya medlemmar, 

en del mer, en del mindre, men utvecklingen går åt rätt håll. En ambition 

från distriktets sida är att kunna lägga mer tid, energi och resurser på att 

stötta våra småföreningar organisatoriskt så att de står stärkta inför valrö-

relsen 2014. Det som är genomgående när man talar med föreningarna är 

att det är få aktiva som får göra väldigt mycket och där får vi hoppas att 

medlemstillströmningen kommer att hjälpa till att råda bot på detta så att 

vi kan dela uppdragen på fler.     

       Tony Rosendahl 

            Ombudsman 

 

Ett starkt parti 
 

När de flesta partier minskar i med-

lemsantal går Vänsterpartiet istället 

starkt framåt. 

1 januari 2013 hade partiet 12274 

medlemmar. Det är det högsta med-

lemsantalet sedan 2003 och en netto-

ökning med 1028 medlemmar. 

 

Förutom valåret 2010 så måste man gå 

tillbaka till 1998 för att hitta en netto-

ökning på fler än tusen medlemmar. 

 

Alla distrikt utom tre ökar sitt med-

lemsantal. I absoluta tal ökar Stor-

stockholm mest med 257 medlemmar, 

i relativa tal ökar Blekinge mest med 

16,9 procent. Förutom Blekinge har 

Jämtland, Uppsala län och Västerbot-

ten medlemsökningar på över 15 pro-

cent. Totalt ökar 13 distrikt med 10 

procent eller mer. 

 

På tio i topplistan över landets största 

partiföreningar dominerar Storstock-

holm med fem partiföreningar, men 

det är Skånedistriktet som genom 

Malmö tar hem förstaplatsen med 484 

medlemmar. Tvåa kommer Uppsala 

med 345 medlemmar. 

 

– Många tycker att det sker positiva 

förändringar i Vänsterpartiet och med-

lemsökningen innebär förmodligen att 

fler ser partiet som ett bra verktyg för 

förändring, säger Aron Etzler, Väns-

terpartiets partisekreterare. 

Ung Vänster 

 
Ung Vänster är numera etablerade och de facebookar, arrangerar de-

batter med andra ungdomsförbund och visar att man finns till! Ung Väns-

ter Strängnäs har efter besök på Thomasgymnasiet och Europaskolan vär-

vat över 20 medlemmar. På internationella kvinnodagen bjöd Ung 

Vänster i Eskilstuna alla feminister på muffins och Ung Vänster i 

Katrineholm bjöd alla kvinnor på Dufveholmsgymnasiet på fika.  

Roligt med engagemang! 



Distriktsårsmöte                                                        

Åsa Folkhögskola 130323                 

 

Vänsterpartiet Sörmlands årsmöte 23/3 på Åsa Folkhögskola i Sköldinge präg-

lades av en god stämning med högt i tak och livliga politiska diskussioner.  

Årsmötesdeltagarna deltog i partiets internfeministiska utbildning som leddes 

av Karin Rågsjö, partistyrelseledamot. Karin 

pratade bland annat om härskartekniker och 

vikten av att se över hur vi inom partiet förde-

lar ordet och uppdrag. 

 Till detta kan berättas att justerarna under da-

gen mätte hur ofta och hur länge kvinnor, re-

spektive män talade. Resultatet visade att 67 

kvinnor pratade i totalt 1 timme och 10 minuter 

samt att 100 män pratade i 1 timme och 30 mi-

nuter. Då var inte Karins föredrag medräknat.  

Inkomna motioner om Vänstern i kyrkan, inter-

na informationsflöden och möjlighet till gratis busstrafik diskuterades. Utöver 

detta behandlades sedvanliga årsmötesärenden såsom budget, verksamhetsbe-

rättelse och verksamhetsplan både från distrikt och landstingsgrupp samt val-

ärenden. 

Patrik Renfors gavs förnyat förtroende som distriktsordförande för Vänsterpar-

tiet Sörmland. Patrik är 38 

år och arbetar som elektri-

ker på SSAB i Oxelösund. 

Han har en lång politisk 

och facklig bakgrund och 

är gruppledare för Väns-

terpartiet i Oxelösund där 

Vänsterpartiet ingår i ma-

joriteten tillsammans med 

Socialdemokraterna. 

Personer med       
distriktsuppdrag i 

Sörmland 2013: 
 

Ordförande:                       

Patrik Renfors (Oxelösund) 

Ordinarie ledamöter:      

Maud Ekman (Eskilstuna)  

Ingela Wahlstam (Oxelösund)  

Staffan Folke (Nyköping) 

Maggan Johansson (Flen)  

Alar Kuutmann (Eskilstuna) 

Helena Dahlström (Nyköping)  

Ersättare:                         

Kajsa Persson (Oxelösund) 

Peter Hjukström (Strängnäs) 

Revisorer:                          

Gun Karlsson (Nyköping)

Hadar Nordblom (Nyköping) 

Valberedning:                    

Maria Forsberg (Eskilstuna) 

Lotta Back (Katrineholm)   

Elinor Sundén (Nyköping) 

Rashid Azarå (Eskilstuna)  

Håkan Johansson (Nyköping) 

 

Kom ihåg! 
 

Vänsterskolan 

Eskilstuna Gillbergavägen 4 

Datum: 6 april 
 

Kommun- och landstings-

dagar 

Malmö  

Datum: 12-13 oktober 

Information från distriktet  



Alla är vi kunder. Av Rolf Waltersson, Eskilstuna 

 

Privatiseringen inom vård, skola och omsorg går allt raskare. Därmed 

smyger sig sakta men säkert synsättet in att vi som tidigare sågs som skol-

elever och patienter i allt större utsträckning ses som ”kunder”.  

 

Skolelever ses som vandrande skolpengar som med lock och pock ska 

välja den skola som är bäst på marknadsföring. ”Välj oss! Här får du da-

tor, körkort, busskort och naturligtvis glädjebetyg.” Främst är det privat-

skolor som håller på så här. Men smittan sprider som en präriebrand och 

skolor lägger allt större resurser på förförisk reklam och marknadsföring. 

 

Inom vården är det samma locktoner som börjar få fotfäste. Olika vårdin-

rättningar, främst privata men även landstingsdrivna, ska med olika knep 

locka till sig patienter, förlåt ”kunder”.  

 

Jag läste en intervju med chefen för Tunafors vårdcentral, som trots allt är 

landstingsdriven: ”Vi är nu ett litet företag som måste se till att få kun-

der.” Som kund ingår man då i en ”affärsidé”. 

 

Jag känner mig djupt oroad över det här sättet att se på människor. När jag 

blir sjuk och behöver vård vill jag betraktas och behandlas som patient – 

inte som kund. Jag vill inte ingå i någon ”affärsidé”. Och vad händer om/

när affärsidén blir att man helst bara vill ha ”kunder” med lättare åkom-

mor som inte kräver omfattande och dyrbar behandling? 

 

Blir det som inom de privata skolorna där t ex Uppdrag granskning avslö-

jade hur man ratar kunder med fysiska och/eller psykiska handikapp. De 

kräver ju extra resurser som drar ner vinsterna? 

 

Det är illa nog med den privatiserings- och utförsäljningsvåg som drar 

fram. Än värre blir det när vi i kölvattnet på denna våg som en metamor-

fos förvandlas från patienter till kunder. 

 

Snart får vi nog se annonser i stil med: ”Veckans klipp! Vi tar hand om 

din analklåda och du får en gratis lavemangpåse på köpet.” 

 

Vår historia är vår 

styrka 

 
Vi befinner oss nu i vår egen allde-

les speciella årstid mellan…nej, inte 

hägg och syrén men mellan 8: mars 

och 1:a maj. Handen på vårt röda 

hjärta – känner vi till vår egen histo-

ria?  Här en kort lektion om 8:mars: 

Den internationella kvinnodagen 

fick sin upprinnelse i USA. The 

Socialist Party deklarerade år 1909 

en nationell kvinnodag.  Året efter 

drev Clara Zetkin på ett möte i Kö-

penhamn för andra internationalen 

frågan om en internationell kvinno-

dag som i Danmark, Tyskland, 

Schweiz och Österrike syntes redan 

året efter. Parollerna var bland 

andra rösträtt, rätt att kunna tillträda 

offentliga ämbeten och bättre ar-

betsrätt. Prägeln som socialistisk 

kampdag har inte varit lika stark 

efter att FN 1978 rekommenderade 

dagen som en internationell helg-

dag. 

Detta är en vacker och stolt historia 

vi har. Stå för den och sprid den! 

 

Om 1:a Maj läser du på sista sidan! 

http://se.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=2&id=aHR0cDovL3d3dy5zeGMuaHUvcGhvdG8vMzExNzg5&fileid=26425


 

Aktionsgruppen TUFF—  

Tågtrafik ger utveckling för framtiden 

TUFF är en aktionsgrupp som arbetar utifrån mottot: Persontrafik på TGOJ-banan är 

möjlig! Gilla vår facebooksida! Sök på Aktionstgruppen TUFF. Dela med dina vänner! 

Vad gör de på landstinget? Av Maud Ekman, Gruppledare 

 

”Det är som vanligt, ni Moderater tror att vård kan bedrivas utan pengar! Helst ska skatterna sänkas, vårdutbudet öka 

och vårdkvalitén ska bli bättre. Det är trollerikonster som ni har ägnat er åt i alla tider.” Så skrev debattören Bernt  

Larsson i Katrineholms-Kuriren den 12 mars apropå att allianspolitikerna i landstinget återigen hävdat att skattehöj-

ningen i lanstinget 2013 inte skulle behövas.  

 

Vi i Vänsterpartiet har argumenterat för en skattehöjning i flera år för att åtgärda brister inom vården. Vi anser att den 

beslutade höjningen för 2013 är nödvändig för det utvecklingsarbete inom Framtidens hälso- och sjukvård som nu har 

påbörjats i vårt landsting. Vi gläds åt att sjuksköterskornas löneavtal är klart och att deras löner har höjts rejält. Detta 

tillsammans med olika insatser för personalen hoppas vi ska bidra till att personalbristen inom vissa områden minskar, 

att bristen på vårdplatser upphör och att arbetsförhållandena blir bättre. Andra åtgärder som påbörjats och planeras kan 

man läsa om på landstingets hemsida www.dll.se - sök på Sveriges friskaste län 2025! 

 

Vänsterpartiet bidrar med förslag till ytterligare förbättringar. Vid årets första fullmäktige debatterades vår interpella-

tion om städning på sjukhusen. Vi lämnade också in tre nya motioner som handlar om stöd till anhöriga vid suicid, 

samarbete med valnämnderna i kommunerna för att lyfta landstingsvalet 2014 och tillgänglighet vid Nyköpings sjuk-

hus genom att bygga en hiss från Brunnsgatan.  

 

När det gäller planeringen av infrastruktur i Sörmland har vi lämnat ett särskilt yttrande till Regionstyrelsen om att 

skapa möjligheter för persontrafik på TGOJ-banan. Vi fortsätter  opinionsarbetet för förbättrad regional kollektivtrafik. 

 

Aktivister, debattörer, idébollplank, du som har bil eller som kokar gott kaffe...  

Är du inte ännu medlem? Vill du hjälpa till med något? Har du en idé? Alla kan inte allt men alla kan något. 

Kom även gärna med idéer till nästa nummer av ”En rak vänster”.                                                                            

Hör av dig till Sörmlandsdistriktet så guidar vi dig rätt: sormland@vansterpartiet.se eller 0157-105 00 



Ett aktivt och synligt parti 
 

Trosa: En ny partiförening har bildats och vill vi 

börja denna sida med att säga Varmt Välkomna!    

                    

Gnesta: Vår ordinarie representant i kommunfull-

mäktige, Mikke Schirén, har valt att lämna partiet 

och bli politisk vilde. Nämndplatserna innehavs av 

andra vänsterpartister. Anders Simme har nu utsetts 

till vår företrädare i majoritetssammarbetet i kommunen. Lokalföreningen har 

vitaliserats under det senaste året och vi har ökat aktiviteten, säger Anders. 

 

Strängnäs: Med glädje konstateras den goda partiaktiviteten i Strängnäs. En 

ny tidning ”Rättvisa Nyheter” har tagits fram i 5 000 ex. som delats ut. Café 

Radikal har arrangerats på olika ställen med tema  Afghanistan. Talare var vår 

partimedlem och en av landets främsta Afghanistankännare, Peter Hjukström.  

 

1:a maj Oxelösund: 

LO-facken, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna firar tillsammans. 

10.30 Samling vid D-skolan 

11.00 Avmarsch  

11.30 Möte på Järntorget 

Tal av Vänsterpartiet är riksdagsledamot Mia Sydow Mölleby och Patrik  

Renfors. Musik av Viktor och gänget.   

 

1:a maj Nyköping: 

Även i Nyköping går vi ihop med LO och Socialdemokraterna. 

11.15 Samling Stortorget med 15 minuters appeller vid fanborgen.  

12.30 avgång mot Träffen  

13.30 Vänsterpartiets talare Mia Sydow-Mölleby  

Klezmermusik med Den Flygande Bokrullen vid ankomst och mellan talen. 

 

1:a maj – Eskilstuna: 

12.00 Samling Järntorget, Nyfors. Appeller  

13.00 Avmarsch 

14.00 Programmet börjar på Rademachersmedjorna 

Huvudtalare: Anneli Jordahl, författare och kulturjournalist 

Musik: Drava, vinnare av Södermanlands länsfinal 2013 i Musik Direkt och  

Tikkle Me, feministisk syntpoesi. Eventuellt fler musikinslag, se anslag! 

1:a maj i Våra hjärtan 

Ursprunget till 1:a majtraditionen 

kommer från den amerikanska 

arbetarrörelsen. 1886 marsche-

rade Chicagos arbetare i en gene-

ralstrejk för åtta timmars arbets-

dag. Fyra arbetare sköts ihjäl ef-

ter att en bomb hade detonerat 

under oklara omständigheter. I 

USA instiftade myndigheterna 

senare en helgdag, Labor Day, i 

september på grund av rädsla för 

att 1:a maj skulle kunna bli en 

förbindelselänk till den internat-

ionella arbetarrörelsen. 1904 

uppmanade en internationell so-

cialistisk konferens i Amsterdam 

”att energiskt demonstrera för 

åtta-timmars-dagen, för proletari-

atets klasskrav och för världs-

fred”. Över hela världen spreds 

budskapet.  

 

 

Webbtidningen “En rak Vänster” 

utges av Vänsterpartiet i Sörm-

lands län. 

Redaktion för detta utskick har 

varit Landstingsgruppen:  

Maud Ekman, gruppledare      

0763– 90 20 70 eller 

maud.ekman@dll.se    

En glad Vår önskar vi 

er alla! 


