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Det var en rejäl högsommarvärme som drog in över landet lagom till  

Vänsterpartiets 41.a kongress i Örebro och som kanske bidrog även 

till att hålla diskussionerna på kongressen på en, om inte sval nivå,  

så på en sansad nivå. Kongressen präglades just av respekt och god  

ton mellan ombuden och partistyrelsen och ombuden emellan. Med 657  

motioner, förslag till nytt klimatpolitiskt program och ett reviderat partiprogram och därtill stadgeändringar om 

differentierade kongresser så kunde man tro att det hade varit upplagd för politisk strid. 

Det fanns så klart skilda åsikter och kongressombuden röstade vid flera tillfällen mot partistyrelsens förslag till 

svar på motioner samtidigt som partistyrelsens linje vann gehör på andra punkter. Men det var inga sura miner 

eller oro hos de partistyrelseledamöter eller kongressombud som jag pratade med och alla var överens om att 

kongressen överlag hade fattat kloka beslut som kommer lyfta partiet.  

Vi har nu en ny partistyrelse med både gamla och nya namn och Jonas Sjöstedt fick ett enhälligt stöd och förtro-

ende att fortsätta leda partiet. 

Vi har nu ett nytt klimatpolitisk program. Det så kallade eko-eko programmet, som tar ett helhetsgrepp i arbetet 

att uppnå ett hållbart samhälle, där ekologin och ekonomin hänger ihop. 

I kärnkraftslinjen beslöts om avveckling så snart vi kan ersätta den med förnyelsebara energikällor. 

Frågan om sex timmars arbetsdag har fått förnyad fokus och partistyrelsen har fått i uppdrag att ta fram både ett 

nytt utbildningspolitisk program och ett socialpolitiskt program. 

På det personliga planet är jag glad åt att de två motioner jag tog initiativ till bifölls av både partistyrelsen och 

kongressombuden. En om krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar i eko-eko och den andra om att 

utreda möjligheten att inrätta en central löneadministration för partiets funktionärer. 

Jag är även personligen glad att partiledningen fick förtroende för ett fortsatt budgetsamarbete med regeringen 

vilket vi naturligtvis ska ha så länge det ger utdelning. 

Partistyrelsens förslag om differentierade kongresser vartannat år gick igenom men kongressen gick emot parti-

styrelsen i frågan om motionsrätten och beslutade att behålla den allmänna motionsrätten till samtliga kongres-

ser. 

Allt som allt en trevlig och givande kongress! 

 

Kongresskrönika av Tony Rosendahl 



VÄNSTERPARTIETS 41:a KONGRESS 

Örebro 160505-08 

Kongressen i Örebro blev historisk eftersom det var den allra första med 

fler kvinnliga talare än manliga. Det ser jag som en oerhört positiv utveck-

lig för partiet. Jag hoppas att det kan leda till att fler kvinnor i vårt distrikt 

framöver vågar tacka ja till att bli nominerade som kongressombud. 

Det här var också min första kongress. Jag vill rikta ett stort tack till di-

striktet för att jag fick det förtroendet. Hela delegationen gjorde bra ifrån 

sig. Jag fick ovärderlig hjälp av de mer erfarna ombuden och jag tror att 

Ingela och Therese, som också var nya, känner likadant. 

Det fattades många kloka beslut under kongressen. De flesta var i enlighet 

med partistyrelsens och programkommissionens förslag. Men många gick 

emot de samma, som sig bör på Vänsterpartiets kongress. Flera Sörm-

landsmotioner blev antingen bifallna eller ansågs vara besvarade efter till-

lägg. Jag är stolt över att kongressen kunde klubba igenom ett ekologiskt-

ekonomiskt punktprogram som stakar ut vägen till en rödgrön klimatom-

ställning och ett mer jämlikt samhälle. 

En tråkig sak med kongressen var att Maria Forsbergs nominering till leda-

mot i partistyrelsen hade förbisetts genom ett olyckligt misstag av partiet 

centralt. Men jag är övertygad om att Maria kan komma igen som en ännu 

starkare kandidat till nästa kongress om två år. 

 

Jawad Zanganeh 
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CITAT FRÅN KONGRESSEN 

- Vi vet hur mycket 

Sverige  behöver rät-

tvisa och feminism. 

Det går att göra sam-

hället bättre. Tillsam-

mans gör vi skillnad 

Jonas Sjöstedts avslutningstal 

 

- Vänsterrörelsen 

finns därför att vi hör 

ihop, för att var och 

en av oss vill och kan 

vara en liten del av 

något bra. I rörelsen 

blir vi mer än vas vi 

är var och en för sig. 

Hanna Cederin, Förbund-

sordförande Ung Vänster 

 

 

 

 

 

 

På bilden Sörmlands Kon-

gressdelegation. Överst från 

vänster: Patrik Renfors, 

Ingela Wahlstam, Tommy 

Fogelberg, Jawad Zanganeh. 

Nedre raden: Maria 

Forsberg, Therese Nahlbom, 

Maria Chergui (besökare) 

och Tony Rosendahl 

(besökare). 



Landstingskrönika - efterlängtad sommar 

 

Oron inför sommaren på våra sjuk-

hus har nog aldrig varit större än i år. 

Personalsituationen är skörare än 

någonsin i modern tid. Det finns 

färre vårdplatser öppna jämfört med 

tidigare år i modern tid. Moderaterna 

går ut hårt i media med att akuten i 

Nyköping kommer att få stänga i 

sommar pga sjuksköterskebrist och 

att det inte ska opereras på Kull-

bergska sjukhuset efter år 2022. Vård 

för pengarna är arga för att personal i 

Nyköping inte får öppna vårdplatser 

på sina villkor. 

 

Hälso- och sjukvårdschefen, Jörgen 

Striem, förklarade på senaste lands-

tingsfullmäktige att akuten på Nykö-

pings lasarett kommer att ha öppet 

som vanligt under sommaren om det inte sker några förändringar från dagens läge. Han beskrev också varför man inte 

kan ta det personalförslag till öppnande av vårdplatser på NLN ”rakt av”. Det har med organisation att göra och vidare 

så vill man inte ha olika utgångsläge för vårdplatser på olika avdelningar, det blir inte jämlik vård för patienterna. De 

flesta förstod nog hur han menade. Alla vill ha fler vårdplatser och hittills har jag inte hört någon som är emot att man 

gör om i organisationen, så att klinikerna har sina egna vårdplatser. Detta hinns dock inte med nu, i sommar. 

 

Jag och Elinor börjar jobba mer i detalj med budgeten nu i dagarna. Vi ska träffa några av tjänstemännen, som vi behö-

ver ha med i hur vi tänker. Observera att de inte behöver dela vår uppfattning, utan mer förstå och hjälpa oss med var 

det skulle vara genomförbart. Det gäller då arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Vår tanke är att det borde vara 

möjligt både på någon vårdcentral och på våra sjukhus – någon akutmottagning eller på  vårdplatser. När sjukhusled-

ningen och landstingsråden hade dialogmöte med personal på sjukhusen framkom önskemål om förkortad arbetstid, så 

det känns som en ”rätt” satsning. 

 

Landstinget har ett stort arbete med att framstå som en attraktiv arbetsgivare framöver, motarbetade av lokal media och 

vissa medarbetare och politiker. Desperata och arga medarbetare beskriver hur illa det är ställt med vården på sjukhusen 

och säger samtidigt att det inte finns stöd från ”ledningen”. Och konstaterar i samma andetag, att det behövs fler medar-

betare. Jag vet inte på vilket sätt detta skulle locka hit fler medarbetare? Jag tycker absolut inte att någon ska luras och 

säga att allt är toppen, men om allt negativt lyfts hela tiden så blir det nog svårt med rekrytering. 

 

Vid sidan om det här har vi regionindelningsfrågan, som det finns många synpunkter om. Ett framskrivet förslag lämnas 

in i slutet av månaden och sedan blir det remiss i tre månaders tid ut i landet. Sörmland hamnar i Svealandsregionen, 

tillsammans med Gävleborg, Dalarna, Uppland, Örebro och Västmanland. Alla län, utom vårat, har förespråkat att den 

här regionen ska bildas år 2019. Sedan finns det många synpunkter inom länen, så enigheten är nog inte så stor som det 

kan låta att den är. Från flera håll har jag uppfattat, att man tycker att medborgarna inte får vara med och bestämma i 

den här frågan. Här tror jag att tjänstemän tänker att vi som är politisk valda företräder medborgarna och att det är riks-

dagen som beslutar, när det är dags. 

 

Önskar alla en trevlig och vilsam sommar! 

 

Lotta Back, gruppledare för Vänsterpartiet i Landstinget Sörmland 
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På gång! 

Distriktet: 

Annordnar en 

Strategikonferens 

29-30 oktober 2016 

  

Syfte:  

Att utveckla och ta 

fram strategier för 

det politiska arbetet 

i distriktet. 

  

Vänsterpartiet 

Sörmland kommer 

att bjuda in samt-

liga ordföranden 

och gruppledare, 

distriktsstyrelsen, 

landstingsgruppen, 

riksdagsledamöter, funktionärer och revisorer till en strategikonferens. Detta 

är ingen kallelse men boka av datumet i kalendern redan nu. Kallelse kom-

mer! 

 

Då många i distriktet har dubbelroller, exempelvis man är ordförande i en 

förening och sitter samtidigt i distriktsstyrelsen, så är det möjligt för före-

ningarna att då skicka en eller två 

extra deltagare, helst från styrel-

sen, fullmäktigegruppen eller med 

mandat att föra föreningens ta-

lan, utöver ordförande och 

gruppledare.   

 

Plats:  

Syninge kursgård, Roslagen.  

 

På programmet:  

Inledning av distriktsordförande, 

genomgång av utvecklingen i di-

striktet 

Inbjudna talare är partisekreterare 

Aron Etzler och Marie Antman, 

kommunikationschef. 

Samkväm på kvällen! 

  

  

 

 

En riktigt   

trevlig     

sommar 

tillönskas    

alla inom 

Sörmlands-

vänstern!  
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En rak Vänster ges ut av 

Vänsterpartiet Sörmland, 

stöd vid redigering av 

Landstingsgruppen.   

        

Vid frågor: sorm-

land@vansterpartiet.se.                                                                                                               

Foto: Jordgubbe: Tony 

Rosendahl, Gruppbild från 

kongressen Maria 

Forsberg, Bilder från 

Västsahara Lotta Johnsson 

Fornarve, bild på Aron 

Etzler Elinor Sundén, bild 

på Syninge kursgård är 

kursgårdens egna bild. 

Jag besökte de sahariska flyktingläg-

ren i Sahara i Algeriet i december 

förra året där människor levt under 

svåra förhållanden i över 40 år på 

grund av Marockos illegala ockupat-

ion. En ockupation som fördömts av 

en hel värld inklusive FN och den 

internationella domstolen i Haag.  

Livet i lägren är utsatt och männi-

skor är helt beroende av stöd utifrån. 

När jag kom till lägren möttes jag av 

mängder av raserade hus som kollapsat under det stora regnoväder som drab-

bade lägren under oktober och resulterade i att 11000 familjer blev hemlösa.  

Trots det blev alla vi internationella gäster och delegater från olika delar av 

Västsahara väl omhändertagna i olika familjer. Jag inkvarterades i en familj 

med en kvinna och hennes barn och barnbarn.  

Livet i lägren är oerhört välorganiserat med skolor, sjukvård och distribution 

av mat och förnödenheter. Kvinnorna 

har en stark ställning och det rådde 

ingen tvekan om vem som bestämde i 

det tält där jag bodde.  

Jag kom till lägren för att delta i Po-

lisarios kongress som samlade 2500 

delegater från både det ockuperade 

och befriade Västsahara, samt från de 

olika lägren. Bland annat fick vi en 

lång rapport om vad som hänt i de 

olika massorganisationerna, ung-

domsförbundet, kvinnoförbundet, 

fackförbundet och studentförbundet.   

Många av de yngre var oerhört frustrerade över att så lite händer i processen 

och krävde att den väpnade kampen skulle återupptas, men Polisarios ledning 

lyckades få med kongressen på att fortsätta på förhandlingslinjen tillsvidare. 

 
Ett svenskt erkännande hade kunnat ge det västsahariska folket nytt hopp samt 

flyttat fram Västsaharas position i förhandlingarna, samt fått andra länder att 

följa efter. Västsahara har erkänts av ett 50 tal stater och är fullvärdig medlem i 

den Afrikanska enhetsorganisationen. Men den svenska regeringen kom i janu-

ari med beskedet om att man inte tänker erkänna Västsahara trots ett majori-

tetsbeslut i riksdagen från 2012.  

Detta är självklart ett stort svek. 

Vänsterpartiet har varit konsekventa. 

Vi fortsätter driva på för ett svenskt 

erkännande. Vi ställer krav på rege-

ringen om att intensifiera sitt internat-

ionella engagemang i FN och EU.  

 

Lotta Johnsson Fornarve 

Riksdagsledamot från Sörmland och 

ansvarig för Västsaharafrågan. 

Västsahara 


