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Arbetarpartiets handlingsprogram är en allvarlig skrift

Det största i denna skrift är insikten om vilken positiv kraft 
som ”styrkan från golvet” utgör. Om denna styrka används 
rätt kommer varje arbetad timme att innebära mer – mer 
produktion, mer trivsel, större trygghet men mindre frånva-
ro. Både för elever och äldre, anställda och övriga umebor.

Det du håller i handen är inget ytligt valmaterial som stry-
ker dig medhårs. Tvärtom. Det märker du när du läser 
om allt vi gjort sedan 1975.

Vi har gjort detta handlingsprogram för att utmana dig på 
flera sätt:
n för att fördjupa din förståelse av vad som händer, 
n få dig att försvara allas rätt till arbete, bostad och chan-
sen att göra rätt för sig,  
n varna för partier som lovar att allt är bra och kommer 
att bli bättre bara du röstar på det, 
n för att vi vill förtjäna din röst genom att formulera 
både problem och lösningar.

För självklart vill vi ha din röst i valen till kommun och 
landsting. Vi ställer inte upp i riksdagsvalet.

Så här läser du vårt handlingsprogram. 
Del A. I detta avsnitt finns en skrämmande problem-
formulering. På två sätt. Avsnittet visar dels att Umeå 
kommun är på väg mot en ekonomisk katastrof. Dels att 
de stora partierna vägrar att erkänna problemen.

Del B. Här följer fem avsnitt med kraftfulla åtgärder som 
kan vidtas omedelbart för att förebygga de stora ekono-
miska problemen i Umeå. Avsnitten är numrerade 1-5.

Det sjätte avsnittet utgör både en av åtgärderna för att 
lösa problemet. Men det går dessutom längre och visar 
på hur Umeå och Norrland kan överleva genom grön 
industriell produktion. I detta avsnitt kan du också läsa 
om vår ideologi. 

Del C. I slutet av handlingsprogrammet ligger några 
fristående avsnitt som är viktiga i Umeå men också i 
varje svensk kommun. Här redogör vi för vår syn på 
hedersförtryck och religiös extremism, kvinnors utsatta 
ställning, hur vi vill bekämpa knark och samtidigt stötta 
missbrukare, sjukvården och varför Region Västerbotten 
måste begravas. Du får även veta hur du tar kontakt med 
oss, för att bli medlem, eller bara besöka oss – våra möten 
är oftast offentliga. n
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27 år av kamp - i och utanför kommunfullmäktige .
För 27 år sedan valdes representanter för det som idag är Arbetarpartiet in i 
Umeå kommunfullmäktige. Under åren har vi deltagit i en rad kampanjer. Våra 
kärnfrågor har hela tiden handlat om:
 att försvara personalens arbetstillfällen och rättigheter genom att bekämpa 
       nedskärningar
 att förbättra luften vi andas, vilket kräver en demokratisk stadsplanering
 att bekämpa kvinnoförtryck inom kommunen och på universitetet
 att föra en aktiv kamp mot rasism och nazism
 att bekämpa skrytprojekt, mygel och politikerförmåner
 att stoppa privatiseringar och vinster i välfärden
 att försvara ungdomsgårdar och samtidigt bekämpa droger
 att stå upp för demokratiska fri- och rättigheter och att samma lagar ska 
       gälla för alla - alla ska vara lika inför lagen

Vi var inblandade i denna typ av strider långt före vi valdes in i kommunfullmäkti-
ge. Sedan vi tog plats i fullmäktige 1991 har vi bekämpat samma orättvisor både ut-
anför och inne i ”parlamentet”. Det är förmågan att kombinera demonstrationer och 
strejker med debatter inne i fullmäktige som bidragit till Arbetarpartiets styrka. Vissa 
”sugs upp” av etablissemanget. Men detta öde har inte drabbat oss. Tvärt om. 1991 
sa vi Nej till alla orättvisa beslut. Idag kan vi dessutom lägga egna bättre motförslag. 
Och torgen har vi inte lämnat. n

I början av 2000-talet samarbetade vi med 
personal inom äldreomsorgen inom ramen för 
”Nätverket mot nedskärningar”. Åren 2000, 2001 
och 2005 organiserade nätverket fyra vågor av 
punktstrejker mot nedskärningar inom främst 
äldre- och handikappomsorgen. Den största 
protesten organiserades år 2000 då 29 arbets-
platser strejkade samtidigt – en av de bredaste 
arbetsplatsprotesterna i Umeås historia. Många 
minns med stolthet den enighet som fanns bland 
personal och anhöriga. n

Arbetarpartiet bedriver ett medvetet och 
intensivt arbete mot hedersförtryck och 
religiös extremism - till försvar för ett 
sekulärt och demokratiskt samhälle. Vi 
har inbjudit till en rad välbesökta föreläs-
ningar, bl a på Umeå universitet, för att 
bidra till att bryta den tystnadskultur som 
präglat dessa frågor under många år.

Vår namninsamling med krav på att 
Umeå kommun ska kartlägga hedersför-
trycket skrevs på av 2601 umebor och 
lämnades över till Hans Lindberg i maj.

Hösten 2016 var vår gruppledare i 
kommunfullmäktige, Jan Hägglund, en av 
17 undertecknare på ett riksomfattande 
upprop ”Till försvar för ett demokratiskt 
samhälle och en sekulär stat”.

Våren 2018 var vi det enda parti som 
reagerade på att den salafistiske imamen 
Abu Muadh skulle föreläsa i kommu-
nens lokaler. Abu Muadh har bland 
annat förhärligat martyrdöden, förnekat 
terrordådet mot Charlie Hebdo och kallat 
homosexualitet för ett virus. Vi fick dock 
stöd från enskilda representanter för an-
dra partier - och naturligtvis från massor 
av vanliga umebor. n

Punktstrejker mot nedskärningar inom äldreomsorgen

Bekämpat hedersförtryck och religiös extremism

Ungdomsgårdarna har gång på gång 
hotats av nedskärningar. Tillsammans 
med ungdomar och personal har vi 
lyckats organisera flera protestaktio-
ner, varav den största ägde rum 1996. 
Då demonstrerade 1 000 ungdomar 
och lokalvårdare tillsammans utanför 
fullmäktige. Det ursprungliga spar-
förslaget på 5,1 miljoner minskades i 
efterhand till 1,1 miljon. Detta var en 
verklig seger. n

Samarbete räddade  
ungdomsgårdar

Bekämpat otrygga an-
ställningar för ungdomar
I mars 2014 organiserade Arbetarpar-
tiets ungdomsförening Socialistisk 
Ungdom en symbolisk blockad utanför 
Café Göteborg. Skälet var att kaféet 
bröt mot kollektivavtalet genom att 
erbjuda ungdomar s.k ”provjobb”, 
vilket innebar att de tvingades arbeta 
utan lön. Vår aktion, och andras age-
randen, bidrog till att ge kaféägarna 
en näsbränna. n

Bekämpat privatposering
Våren 1999 tänkte sexshopen Afrodite i 
Holmsund starta s.k privatposering med 
unga tjejer. Privatposering är ofta första 
steget in i prostitution. En kampanj till-
sammans med högstadieelever, föräldrar 
och frikyrkor i Holmsund bidrog till att 
sexshopen inte fick sitt hyreskontrakt 
förnyat. Protesterna uppmärksammades 
i allt ifrån lokala ”Holmsunds Skär-
gårdskrönika” (till vänster) till riksradion.

Nej till callgirl-verksamhet
I mars 2014 avslöjade Arbetarpartiet att 
en före detta manlig modell erbjöd ung-

domar att delta på fester med löften om 
1 000 kr i handen och gratis sprit. Denna 
typ av verksamhet syftar till att bygga upp 
ett kontaktnät av tjejer som sedan kan 
”hyras” ut till andra som vill ”spetsa” sina 
fester med unga tjejer. Detta kan i sin tur 
bli inkörsporten till prostitution. 

Manifestation mot våldtäkter
I juli 2015 tog Jan Hägglund (AP) och 
Emma Vigren (S) initiativ till en bred och 
välbesökt manifestation mot våldtäkter 
och våld mot kvinnor i samband med 
Hagamannens frisläppande. n

Årtionden av kamp mot kvinnoförtryck:

Medlemmar i Arbetarpartiet tog initiativ 
till den antinazistiska demonstration som 
samlade uppåt 3 000 umebor efter att 
nazister från Nordiska Motståndsrörelsen 
(NMR) marscherat och misshandlat lör-
dagsflanerande umebor i september 2013. 
Det kändes väldigt bra att få vara med och 
ena en hel stad mot nazismen.

Vi har byggt vidare på denna tradition av 

Mot rasism och nazism i Umeå sedan 1980-talet

enighet mot nazismen. Tillsammans med 
Socialdemokraterna och andra partier i 
fullmäktige har vi tagit initiativ till breda 
manifestationer på Kristallnatten den 9 
november - mot nazisternas övergrepp på 
1930-talet och antisemitismen idag.

Våra demonstrationer och torgmöten 
mot rasism och nazism i Umeå går tillbaka 
ända till 1980-talet. n

”Grilla korv och en politiker”
Vi har besökt en rad stadsdelar för att 
bjuda på korv och diskutera alltifrån lo-
kal miljöpolitik till Donald Trump. Bilden 
från Holmsund, sommaren 2017. n

Solidaritetsmöte för protest-
rörelsen mot diktaturen i Iran
Den 6 januari 2018 organiserade vi 
ett solidaritetsmöte i Umeå till stöd 
för de tusentals människor som sedan 
mellandagarna hade protesterat mot 
den religiösa diktaturen i Iran. n

I Umeå ville Kristdemokraterna 
avslå L-motionen om kartlägg-

ning av hedersförtryck medan socialis-
terna i Arbetarpartiet yrkade bifall och 
har ett märkbart engagemang i frågan”

Studieförbundet Ibn Rushd 
agerade innan seminariet 

genomfördes för att försöka sätta press 
på en av arrangörerna i syfte att skapa 
avhopp...Det var nära att seminariet fick 
ställas in om inte Jan Hägglund, en av 
privatpersonerna som tagit initiativet, 
aktivt gått in och stöttat Vuxenskolans 
medarbetare.”

- Sakine Madon, politisk redaktör på 
Vestmanlands Läns Tidning

- Ledarsidorna.se angående ett försök från 
studieförbundet Ibn Rushd att stoppa ett 
seminarium med forskaren Magnus Norell

Umeborna inringade medlem-
mar i NMR hösten 2013.
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Arbetarpartiets problemformulering - och lösningar för Umeå

Åtgärdsprogram för att minska underskotten – och öka personalinflytandet

Det krävs en ärlig problemformulering  - och lösningar på problemen
I annat fall kommer valet att handla om att ställa värdelösa önskelistor mot varandra. 
Umeås kommunala verksamheter har nämligen aldrig stått inför sådana ekonomiska 
problem i modern tid som idag. Prognoserna visar att kommunens kostnader kommer 
att öka snabbare än intäkterna under hela perioden 2019-2028 (och troligen under en 
lång period därefter)! Detta kommer bokstavligen att sluta i en katastrof - för skola, om-
sorg och övrig kommunal service - om inget annat parti har det politiska modet att göra 
gemensam sak med Arbetarpartiet och försöka stoppa denna utveckling mot stupet. 

Grundorsaken till problemet är den 
förändrade sammansättningen av 
kommunens befolkning. Andelen som 
arbetar och betalar skatt minskar. An-
delen barn, skolelever och äldre ökar. 
Det är detta som ligger bakom att 
kostnaderna ökar snabbare än intäk-
terna. Situationen är densamma över 
hela Sverige. 

Innebörden av att kostnaderna ökar 
snabbare än intäkterna är att kommu-
nens skuldbörda kommer att öka för 
varje år. Utvecklingen kan liknas vid 
ett krokodilgap där avståndet mellan 
spetsen på över- och underkäken hela 
tiden blir större och större. Det ökande 
avståndet mellan krokodilens käftar 
speglar kommunens ökande skuld. 

Krokodilgapet visar underskottens ökande 
storlek, från år 2019, via 2023 fram till 
år 2028. Titta noga!

Metod och effekt
Metoden för arbetet med budgeten för 
2019 är följande: utgångspunkten är 
situationen i år. Ökningen av kostna-
derna beror huvudsakligen på ökningen 
av antalet barn, skolelever och äldre 
samt på löneökningar och inflation. 
Men det finns andra kostnadsökningar. 
De totala kostnadsökningarna översteg 
intäktsökningarna med drygt 148 
miljoner. Detta även utan förbättringar 
i jämförelse med situationen 2018, 
exempelvis vad gäller ökad perso-
naltäthet och minskade grupp- och 
klasstorlekar. 

Effekten blir denna: Om kommunen 
fortsätter på samma sorglösa sätt som 
hittills – med ett skrytprojekt här, 
fler chefer, utlandsresor och ökade 
politikerarvoden där – kommer gapet 
mellan kostnader och intäkter (un-
derskottet) att uppgå till nästan 1,7 
miljarder endast för året 2028! Se åter 
på krokodilbilden.

KOSTNADER

INTÄKTER

-148 milj -746 milj
-1 673 milj

2028

2023

2019

Lägger vi sedan ihop underskotten för 
de tio olika åren under perioden får vi 
ett sammanlagt underskott någonstans 
i intervallet 7,5-10,0 miljarder (inte 
miljoner)! Enligt prognos. 

Och då, om inte förr, kommer kroko-
dilkäftarna att slå igen! Kommunens 
styrande kommer att tvingas till ett 
våldsamt angrepp på anställda, brukare 
och service till övrig befolkning. 

I budgetdebatten var Arbetarpartiet 
både ensamma om att fokusera på 
det kraftigt växande underskottet och 
vad gäller att presentera ett åtgärds-
program för att lösa detta allt annat 
överskuggande problem.

Det som borde ha dominerat budgetde-
batten var det skenande underskottet. 
Men det var tyvärr endast Arbetar-

partiet som fokuserade på detta. På 
Alliansens önskelista stod skattesänk-
ningar! På Socialdemokraternas och de 
övriga partiers önskelistor stod andra 
kostsamma utspel. Det blev alltså ty-
värr den låtsasdebatt som vi befarat där 
olika önskelistor ställdes mot varandra. 

Detta sköt upp den nödvändiga diskus-
sionen om verkligheten som kommer 
att tvinga sig på partierna förr eller 
senare. Om årets sorglöshet fortsätter 
innebär detta att åtgärderna, när de 
väl kommer, kan ta sig formen av ett 
stålbad som slår sönder förskola, skola, 
äldreomsorg, individ- och familjeom-
sorg tillsammans med kollektivtrafik 
och bostadsbyggande, samt underhål-
let av gatunät och fastighetsbestånd.  

Arbetarpartiets övergripande mål är att 
förebygga denna katastrof. Men om 
inget av de andra partierna sluter upp 
bakom vår problemformulering och 
behovet av ett åtgärdsprogram för att 
hjälpa oss att ta tag i det skenande un-
derskottet kommer krokodilkäftarna att 
slå igen – med blodiga konsekvenser. n

Arbetarpartiet hade läget 2028 i åtanke när vi la vår budget för 2019. För oss utgjorde 
budgeten för 2019 inte en ett-årsbudget i egentlig bemärkelse. Vår budget för det 
kommande året ska ses som det första steget på en lång och krävande stege. Vår 
budget för år 2019 utgör alltså den första delen av en plan som syftar till att förebygga 
de underskott som annars kommer att slå sönder kommunens verksamheter.

Vi kommer nu att presentera fem åtgärder som tillsammans syftar att minska klyftan 
mellan kostnader och intäkter – och därmed bidra till att stänga krokodilens under-
skottsgap. Den första åtgärden utgör dessutom ett av våra viktigaste ideologiska mål i 
sig – att öka personalinflytandet. 

Arbetarpartiet är övertygat om den 
positiva kraft som finns i ”styrkan 
från golvet”. Om denna styrka an-
vänds rätt kommer varje arbetad tim-

me att innebära mer – mer produktion, 
mer trivsel, större trygghet och mindre 
sjukfrånvaro. Detta gäller både för an-
ställda och för elever, äldre och övriga 

umebor. ”Styrkan från golvet” gör att vi 
starkt betonar behovet av att öka per-
sonalinflytandet. Alltför ofta handlar 
debatten i och utanför kommunfull-
mäktige om huruvida verksamheterna 
ska toppstyras av politiker (S+V) eller 
om en större andel av verksamheter-
na ska utföras av privata huvudmän 
(allianspartierna). Arbetarpartiet intar 
här en tredje ståndpunkt.

Arbetarpartiet vill öka personalinfly-
tandet! Detta gäller både på golvet 
och längre upp i organisationen. En 
miljard är inte alltid en miljard – den 
kan både vara större eller mindre. En 
personalpolitik som tar vara på ”styr-
kan från golvet” kan få ut produktion i 
form av bl a utbildning, barn- och äld-

reomsorg som motsvarar 
insatta resurser för 1 250 
miljoner!

Låt oss ta Äldrenämnden 
som exempel. Denna 
nämnd behöver i dagslä-
get ungefär resurser på en 
miljard årligen för att ut-
föra sina uppgifter. Men 
om personalen ges ökat 
inflytande över personal-
täthet, schemaläggning 
och arbetsmiljö – kort 
sagt ges större möjlighet 
att påverka sin arbetssitu-
ation – kommer moti-
vation och trivsel att öka, sjuktal och 
personalomsättning att minska.

En personalpolitik som 
bygger på ökat personal-
inflytande, som släpper 
loss styrkan från golvet, 
kan få en budget som 
innehåller resurser för 
en miljard att producera 
utbildning och äldreom-
sorg som om resurserna 
motsvarade ett värde av 
1,25 miljarder!
 
Tyvärr gäller detsamma 
även i motsatt riktning. 
En dålig personalpolitik, 
präglad av toppstyrning, 
riskerar att öka såväl 

sjukfrånvaro som personalomsättning, 
minska trivseln och motivationen. 

En förtryckande personalpolitik – 
”management by fear” – riskerar att 
devalvera värdet av resurserna. Detta 
kan leda till att resurser som borde 
skapa produktion för en miljard 
endast ”producerar” omsorg eller 
utbildning som motsvarar resurser 
för 750 miljoner!

Insikten om att ”styrkan från golvet” 
måste tas tillvara genom en bättre 
personalpolitik med ökat personal-
inflytande utgör, som sagts, både en 
avgörande åtgärd i vårt program mot 
underskottet och en av våra viktigaste 
ideologiska målsättningar i sig. n

Åsa Eriksson
undersköterska inom äldre-
omsorgen, kommunalare och 
2:a namn på Arbetarpartiets 
kommunvalsedel.

Fortsättning följer
på nästa sida

Åtgärd 1:
En miljard är inte alltid en miljard – det handlar om 
personalpolitik

Del A

Del B



Arbetarpartiet          98          Valmanifest 2018     

Åtgärd 2:
Slå vakt om den kommungemensamma förvaltningen

Fortsättning från föregående sida:

”Styrkan från golvet” har sin motsva-
righet inom tjänsteorganisationen. 
En god ledning som strävar efter bra 
personalpolitik skapar stark upp-
slutning kring behovet att minska 
budgetgapet. Med detta övergripande 
mål stadigt förankrat blir det lättare 
att få alla att dra åt samma håll och 
skapa delaktighet, samverkan, flexibi-
litet samt rensa ut dubbelarbete (luft) 
ur verksamhet och organisation och 
ersätta individuellt revirtänkande  
med en gemensam helhetssyn. 

En uppslutning kring behovet att 
minska budgetgapet kommer också 
att bidra till att öka resurserna till 
bl a förskola, skola och omsorger. 

Året 2009 beslöts att Umeå kommun 
skulle omorganiseras. Tolv förvalt-
ningar skulle ersättas av en enda 
kommungemensam förvaltning. Ar-
betet med att skapa denna sjösattes år 
2010. Efter ett antal år som präglats 
av oundvikliga inkörningssvårigheter 
har den gemensamma förvaltningen 
börjat fungera allt bättre. Tanken var 
att den skulle spara in 100 miljoner/år 
i form av uteblivna kostnadsökningar. 
Detta har uppnåtts flera gånger om. 

I samband med budgetupptakten 
i februari i år kunde dåvarande 
ekonomidirektör Susanne Aidanpää 
rapportera att vinsten med den nya 
kommungemensamma förvaltning-
en - jämförd med prognosen för den 
tidigare organisationen bestående av 
tolv separata förvaltningar - upp-
gick till hela 210 miljoner i form av 
uteblivna kostnadsökningar. Men 
inte nog med detta. Aidanpää kunde 
också rapportera följande: ”Umeå 
kommun [har] dessutom gjort ökade 
satsningar på kollektivtrafik, kultur, 
fritid, näringsliv mm med mer än 
200 miljoner kr/år inom befintlig 
budgetram.” Denna vinst har kommit 
bl a skola och omsorger till godo. 

Betydelsen av dessa siffror är att Umeå 
kommuns vinst på den kommunge-
mensamma förvaltningen uppskatt-
ningsvis ligger på 300-400 miljoner 
kr/år – i form av uteblivna kostnads-
ökningar. Då har vi inte tagit till för 
mycket. Arbetarpartiets  uppfattning 
är denna: den kommungemensamma 
förvaltningen måste få längre tid på 
sig för att kunna utveckla sin fulla po-
tential. Det har hela tiden funnits ett 
mer eller mindre aktivt motstånd från 
de som vägrar att acceptera att släppa 
sina inpinkade revir. Och det är inte 
förrän alla har lärt sig att acceptera 
att helheten går före det egna reviret, 
som den fulla vinsten med den nya 
förvaltningen kan utvärderas. Vi tror 
dessutom att vinsten kommer att öka 
ju större kommunen blir. 

Konsultfirman som gjorde en utvärde-
ring åt Umeå kommun, formulerade 
sig bl a på följande sätt rörande den 
kommungemensamma förvaltningen. 
”PwC anser inte att kommunen bör gå 
tillbaka till en organisation med flera 
förvaltningar. Istället bör fokus läggas på 
att fokusera på ett antal förbättringar på 
kort och lång sikt i det fortsatta arbetet.”

Det var Anders Ågren (M) som inledde 
angreppet på den kommungemen-
samma förvaltningen. Snart stod 
hela Alliansen bakom. Vänsterpartiet 
anslöt sig! Denna oheliga koalition 
var villig att slänga 300-400 miljoner 
per år i sjön. Socialdemokraterna för-
svarade förvaltningen – i en hel vecka 
innan man gav upp. Med tanke på 
att kostnaderna överstiger intäkterna 
varje år var beslutet att skrota den 
kommungemensamma förvaltningen 
troligtvis det mest ansvarslösa beslut 
som överhuvud kunde ha tagits. 
Förutom den gigantiska ekonomiska 
förlusten är det nästan osannolikt 
ansvarslöst att nöta ut personalen 
i tjänsteorganisationen i ännu en 
uttröttande omorganisation. n

Åtgärd 3: Vardagsverksamheter före skrytprojekt
Ja till färjetrafik - 
nej till skrytbåtar

De två senaste mandatperioderna, åren 
2010-2018, har det skett en våldsam sats-
ning på olika skrytprojekt i centrala Umeå. 
De två dyraste skrytprojekten blev kultur-
huset Väven och äventyrsbadet Navet. 

Väven vid kajen borde aldrig ha byggts. 
Stadsbibliotekets gamla läge var 
perfekt. Huset var byggt så att dess yta 
kunde ha ökats med hela 50 %. Det 
kunde ha byggts ihop med Folkets hus 
för samordning av lokalerna. Lägg till 
närheten till både biograf Royal (också 
vid Vasaplan, där Folkets bio kunde ha 
inrymts) och Norrlandsoperan. Centra-
la Umeå hade redan ett kulturkvarter 
vid Vasaplan – ”navet” för busstrafiken. 
Bygget av ”Väven” innebar att detta kul-
turkvarter sprängdes. Projektet kostade 
över en miljard och kommunens andel 
blev hälften. En mycket dyr felsatsning 
– som dessutom gick emot folkviljan.
 
Äventyrsbadet placerades på helt fel 
ställe. Den ekonomiska kalkylen 
utgick ifrån 
380 000 besö-
kare / år. Detta 
kräver bilburna 
besökare från 
när och fjärran 
– med försäm-
ring av centrala 
Umeås redan 
skadliga luft. 
Kostnaden blev 
400 miljoner 
– tre gånger 
dyrare än vad 
vissa andra 
kommuner 
kan bygga för. 
Men eländet slutar inte där. Antalet 
besökare uppgår inte alls till 380 000 / 
år vilket gör bygget än dyrare. Vattnet 
”sinar” om inte ytterligare skattemedel 
tillförs. Även här kördes medborgarna 
över. 

Dessa två projekt innebär att Umeå 
kommun har dragit på sig ca 100 mil-
joner i onödiga kostnader varje år som 

nu tas från bl a skola och äldreomsorg. 
Till detta kommer ett fulare centrum – 
med ytterligare försämrad luft!

Ökat personal- och 
medborgarinflytande
Satsningarna på skrytprojekten har satt 
en väsentlig fråga på dagordningen: 
Hur mycket ska politikerna och direk-
törerna i Stadshuset bestämma i för-
hållande till de kommunanställda och 
medborgarna? Vi har hittills talat om 
de dyra skrytbyggena i centrala Umeå. 
Låt oss nu se på hur kommunen agerar 
i förhållande till sina anställda och 
hyresgäster. Vi tänker på införandet av 
heltidsmodellen och på försäljningen 
av AB Bostadens hyresrätter. 

Det är något i grunden positivt att få ett 
erbjudande att jobba heltid och kunna 
leva på sin lön – om man vill och 
orkar. Men det sätt på vilket bossarna 
(politiker såväl som tjänstemän) ur-
sprungligen lade fram den nya heltids-
modellen innebar att de förvandlade 
något positivt till ett hot. De anställda 
ställdes inför valet ”skriv på inom fem 
arbetsdagar eller riskera uppsägning p g a 
arbetsbrist”. Detta visar på en brist på 
respekt för personalen och även en 
bristande vilja att behålla densamma.

Ett annat exempel på etablissemang-

ets arrogans är utförsäljningen av AB 
Bostadens hyresrätter. Allianspartierna 
har föreslagit att en tredjedel av lägen-
heterna ska säljas ut. Många uppfattade 
därför Socialdemokraternas uttalande 
före valet 2014, mot en utförsäljning, 
som en garant för att så inte skulle ske. 
När utförsäljningen plötsligt kom, utan 
föregående debatt, uppfattades den 
som en ”kupp” av många. Stor oro har 
uppstått för nya utförsäljningar. Många 
känner sig svikna av S. 

Allt kan omprövas. Men S borde öppet 
ha fört ut sin nya uppfattning, och 
skälen till denna, redan i mars 2017. 
En utförsäljning av 1601 hyresrätter 
berör nämligen alla. Hyresgästerna 
och Bostadens anställda berörs på ett 
direkt sätt. Men en utförsäljning av 
kommunala lägenheter är en princip-
fråga och berör därför också alla andra 
i kommunen. Vi i Arbetarpartiet är 
också kritiska mot hur utförsäljningen 
gick till. Vi har inte uttalat oss om det 
rent affärsmässiga. 

Däremot anser vi att utförsäljningen 
understryker den arrogans som präglar 
etablissemanget i kommunen. n

Symbolen för alla skrytprojekt, 
Kulturväven, doldes bakom en direkt 
lögn från makthavarnas sida om att 
Stadsbiblioteket behövde nya lokaler. 
På samma sätt döljs idag planen på att 
bygga en onödigt dyr skrytfärja, i Fin-
land, bakom påståendet om att alla an-
dra alternativ innebär en nedläggning 
av all färjetrafik mellan Umeå-Vasa. 

Det politiska etablissemangets 
ursprungliga budget för sin nya 
färjelösning presenterades på ned-
anstående sätt:

Ursprunglig kostnadsplan

Ny exklusiv färja 1 100 milj

Ombyggnation av hamn- 
arna i Umeå och Vasa

700-900 milj

Totalt ca 1 800-2 000 milj

Ursprunglig finansieringsplan

Svenska staten 350 milj

Finska staten 350 milj

EU 400 milj

Övrigt (företag, kommuner, 
regioner plus upplåning)

838 milj

Summa ca 2 000 milj

Källa: Umeå kommun, Totalt Umeå (8/12-2016)

Men det politiska etablissemanget 
visade sig ha byggt sin budget på 
glädjekalkyler. De stora bidragen till 
finansieringen föll bort:
- svenska staten sa nej:      -350 milj
- finska staten sa ”kanske”:      -350 milj
- EU sa nej:      -400 milj
Totalt ”tapp”:   -1 100 milj

Om vi jämför det ekonomiska tappet 
med den ursprungliga budgeten (i 
dess billigaste variant) så föll hela 
61 procent av finansieringen bort! 

Jan Hägglund
43 år som politiskt ak-
tiv. 27 år i fullmäktige. 
Umebo sedan födseln.
1:a namn på kommun-
valsedeln. Liston-fan.

Fortsättning följer på nästa sida

Omvård och närhet måste gå före 
skrytprojekt som Kulturväven.
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Den demokratiska kontrollen över 
skattemedlens användning, och därmed 
utvecklingen av Umeå kommun, håller på 
att gå förlorad. En avgörande orsak är att 
kommunens verksamheter har splittrats 
upp i två, från varandra, allt mer oberoende 
sfärer. Det är inte rimligt att det ska vändas 
på varje krona i verksamheter som skola 
och omsorg samtidigt som kommunala bo-
lag som Inab kan bolla med miljardbelopp.

Den ena sfären består av det som kallas 
för ”kommunen”. Dess verksamhet 
består huvudsakligen av förskola, skola, 
äldre- och andra omsorger. Dessa styrs 
av politiska nämnder via förvaltningar. 
Den andra sfären består av byggande 
och förvaltande av bostäder, vatten och 
avlopp samt energiförsörjning. Denna 
verksamhet är organiserad i form av 
bolag som ägs av kommunen och vars 
styrelser är politiskt tillsatta. Detta 
gäller även hamnen, kollektivtrafik 
och P-verksamhet. De kommunala 
bolagen bedriver ofta kapitalkrävande 
investeringar i infrastruktur.

Trenden är att den öppna debatten, för 
folkvalda och medborgare, begränsas 
till att handla om det som sker inom 
förskola, skola och omsorger. Samtidigt 
minskar debatten om dessa frågor i 
betydelse! Skälet är att då kostnaderna 
ökar snabbare än intäkterna binds näs-

tan varje krona upp i form av, för alla 
partier, självklara utbyggnader av skolor 
och äldreboenden samt därav följande 
anställningar av personal. Resultatet 
blir att även budgetalternativen från 
motsatserna, Arbetarpartiet och Mo-
deraterna, bara skiljer någon procent!

Samtidigt ökar betydelsen av det som 
händer i de kommunala bolagen när det 
gäller kommunens utveckling. Låt oss 
studera en uppställning över tillgångar 
som antyder bolagens ökande betydelse:

De kommunala bolagens tillgångar är 
dubbelt så stora som kommunens. Det-
ta antyder deras betydelse för Umeås 
omvandling. Denna tyngdförskjutning 
mellan kommunen och dess bolag har 
inte alla partier fattat. Vissa partier har 
inte heller fattat att styrelsen står över 
vd:n även i kommunala bolag. Dessa 
klarar inte av att lägga fram egna för-
slag till ”ägardirektiv” som visar VD:n 
hur partiet vill att bolaget ska drivas. De 
partier som inte har förstått bolagens 
ökade vikt har satt svaga representanter 
i bolagens styrelser – som dessutom 

Tillgångar inom Umeå kommun

Bolagen 11 971 milj kr

Förvaltningarna 6 472 milj kr

Källa: Umeå kommuns årsredovisning 2017,  
Materiella anläggningstillgångar

Åtgärd 4: Fullmäktige måste återta kontrollen över bolagen
Då det stod klart för järngänget kring 
det kommunala bolaget INAB plus 
ett mindre antal heltidspolitiker att 
deras förhoppningar om att få bidrag 
på 1 100 miljoner (1,1 mrd) inte 
skulle komma att infrias hade det 
enda ansvarsfulla från deras sida varit 
att förklara för allmänheten vad som 
hänt:

”Vi har gjort vad vi har kunnat för 
att få bidrag till den framtida lösning 
på färjetrafiken mellan Umeå-Vasa som 
vi ansåg vara bäst. Men den byggde 
på stora bidrag på 1100 miljoner från 
svenska och finska staten samt från EU. 
Men sedan infrastrukturminister Anna 
Johansson i samband med sitt besök i 
Umeå den 28 november 2016 förkla-
rat att ’Staten inte finansierar fartyg 
i gränsöverskridande trafik’ har vår 
ursprungliga finansieringsplan gått om 
intet. Till detta ska läggas att de lokala 
företagens intresse har varit ljumt för 
just denna lösning – de är nöjda med en 
bättre begagnad färja. Därför måste vi 
hitta en annan lösning. Exempelvis i 
form av en bättre begagnad färja”.

Vårt alternativ
En plan B borde ha sjösatts i form av 
en bättre begagnad färja. Men ”järn-
gänget” förklarade frankt att någon 
sådan inte finns. Inte i hela världen! 
Detta beroende på isklassificeringen. 
Den färja som går över Bottenviken 
måste ha vissa ”isbrytaregenska-
per”. Men sådana kan även uppnås 
genom att uppgradera en befintlig 
färja. Eckerö Line gjorde detta med 
en färja som de satte in på linjen 
Helsingfors-Tallinn. Denna färja fick 
isklass ”1A” vilket är vad som krävs i 
Bottenviken. Vi har svårt att tro att 
detta inte även skulle kunna göras på 
en färja på linjen Umeå-Vasa.  

Miljöargument utan trovärdighet
”Järngänget” för även plötsligt fram 
miljön som ett argument för sin 
färja - en fråga i vilken de saknar 
all trovärdighet. Den nya exklusiva 
färjan ska drivas med miljövänligt s.k. 
LNG-bränsle. Men LNG-bränsle 

kräver dyra motorer och ny infrastruk-
tur för lagring, transporter, m.m. Stena 
Line har istället valt att konvertera 
sina fartyg till metanoldrift. Miljövin-
sterna med metanol är desamma som 
med LNG - men till en lägre kost-
nad och med möjlighet att använda 
befintlig infrastruktur. Även detta vore 
möjligt på en färja mellan Umeå-Vasa.

Men ”järngänget” har hela tiden varit 
helt låsta vid sin exklusiva färjelösning. 
Så istället för att erkänna sitt bakslag, 
och göra ett omtag, presenterade de 
snabbt en ny, glad, budget som utgår 
ifrån att övriga politiker, media och 
allmänheten glömt bort att färje-
lösningen ursprungligen byggde på 
bidrag för 1,1 miljarder kr. Den nya 
finansieringen innebär att:
n INAB säljer ut mark och byggnader 
till ett värde av 100 miljoner kr,
n INAB och färjebolaget tar upp nya 
stora lån, vilket ökar de kommunala 
bolagens skuldsättning med uppåt 450 
miljoner kr,
n Ursprungligen presenterades an-
passningen av hamnarna som en del 
av färjelösningen och uppgick till 700-
900 miljoner kr. Idag presenteras dessa 
kostnader istället som något som ändå 
skulle ha gjorts - oberoende av färjan.

Detta innebär tre förändringar av verk-
lighetsbeskrivningen: 

Den första förändringen. Tidigare 
beskrevs kostnaden för upprustning-
en av hamnarna i Umeå och Vasa 
som något som var en konsekvens av 
den nya exklusiva färjan. Men i ett 
svar på vår enkla fråga på fullmäktige 
i januari sa Hans Lindberg att de 
land-investeringar som planeras för 
färjan plötsligt endast låg på c:a 100 
miljoner. Men samtidigt ökade plöts-
ligt renoveringsbehoven i hamnen till 
800 miljoner kr! 

Den andra förändringen. I en 
intervju i Totalt Umeå (dec 2016), sa 
Hans Lindberg: ”Vi söker stöd, men 
får vi inte det och det är bara Umeå och 
Vasa kvar, då måste vi lägga ner Kvar-
kentrafiken”. Vi tolkar det som att 
Lindberg försökte idka utpressning 
mot regeringarna i Sverige och Fin-
land. Men den 18 januari i år hade 
Lindberg gjort en 180-graderssväng: 
”Oavsett beslut så tuffar vi vidare för 
att hitta lösningar”.

Den tredje förändringen. Trots för-
lusten av 1 100 milj i bidrag, och att 
det bara är Umeå och Vasa kvar, ska 
ändå den ursprungliga färjelösning-
en förverkligas. Nu finansierat med 
betydligt större låneandel än som 
ursprungligen var tänkt. Och det vore 
en fördel, sa Bertil Hammarstedt till 
YLE (15/2-18), om båten byggdes i 
Finland. n

Fortsättning följer på nästa sida

Fortsättning från föregående sida:

Superfärjan - Umeås 
Titanic?

inte får nödvändig uppbackning av sitt 
parti.Turerna kring utförsäljningen av 
1601 hyresrätter inom Bostaden är ett 
exempel på hur tyngdpunkten har för-
skjutits mellan fullmäktige och bolagen 
när det gäller debatt och beslut som 
berör kommunens utveckling.

Arbetarpartiet kommer att föreslå att in-
vesteringarna för kommunen och dess 
bolag diskuteras samtidigt, då budgeten 
ska antas, för att olika behov ska ställas 
mot varandra. Det är orimligt att skolan 
svälter medan Inab hanterar miljardbe-
lopp. I praktiken har Inab under lång 
tid kunnat göra vad de har velat utan 
märkbara ekonomiska begränsningar. 
Det är framförallt detta bolags självs- 
vådliga aktiviteter som kan medföra 
oförutsedda ökningar när det gäller bl a 
skuldsättning och borgensåtaganden. 
Insynen i Inab har under lång tid varit 
under all kritik. Öppenhet och trans-
parens har motarbetats aktivt av Inabs 
ledning. När det gäller Inab krävs en 
dramatisk förändring när det gäller 
ledning och demokratisk insyn.

I framtiden kommer vi att lägga fram 
ägardirektiv och se till att dessa styrdo-
kument diskuteras. Dessa förändringar 
är nödvändiga för att anställda och 
medborgare ska återfå kontrollen över 
utvecklingen. n

Åtgärd 5: Miljön måste tillbaka på agendan - även i Umeå
Den skadliga luften i centrala Umeå 
utgör den kanske mest akuta miljöfrå-
gan för många av kommunens invånare. 
Förutom att luften har en negativ inver-
kan på umebornas hälsa ökar problemet 
kommunens kostnader. Investeringar 
för bättre luft ser vi som investeringar i 
förebyggande hälso- och sjukvård: det 
är väl använda pengar både vad gäller 
livskvalitet och ekonomi. Därför anser 
vi att det, i syfte att förbättra luften, är 
berättigat med ökade kostnader.

Den som varit utsatt för koncentratio-
ner av kvävedioxid som överskrider 

miljökvalitetsnormerna (MKN) under 
15 år löper en risk som är 50 % högre 
när det gäller att utveckla lungcancer 
efter 30 år. Detta enligt Lucas-studien 
(Lungcancer i Stockholm) som visade 
”ett tydligt samband mellan kvävedioxid 
och lungcancer”. Även andra studier 
har visat på liknande samband. Men 
överskridanden av MKN för kväve- 
dioxid innebär även en ökad risk för 
bl a hjärt- och kärlsjukdomar, demens-
sjukdomar, astma och allergier. Kon-
centrationen av kvävedioxid är värst 
längs Västra Esplanaden. År 2016 fanns 
det bara två platser i Göteborg och en 

i Stockholm som låg sämre till än V:a 
Espl. i Umeå. Överskridanden har 
även uppmätts på Storgatan och ÖK. 

Umeå kommun har överskridit de 
tillåtna dygnsvärdena varje år under 
perioden 2003-2018. Detta innebär 
att koncentrationen av kvävedioxid 
har varit sådan att de som vistats i 
närheten av Västra Esplanaden under 
15 år nu löper 50 % högre risk att 
utveckla lungcancer. Men det är ing-
en överdrift att påstå att luften inom 
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Nydalasjöns växter och djurliv mår 
inte bra. Sjön är klassad som ”ekologiskt 

känslig” vilket innebär att den 
är känslig för föroreningar och 
näringssalter. Relativt små 
mängder av näringsämnet 
fosfor kan få förödande konse-
kvenser. Algblomning innebär 
bland annat att det frigörs 
gifter (toxiner) som kan döda 
badande hundar och skada en 
människas lever, njurar och 
muskulatur.

Belastningen på sjön har ökat 
genom Kolbäcksleden och 
E4-rondellen. Det kommande 
bostadsområdet Nydala sjö-
stad bidrar till hotet mot sjöns 
känsliga ekosystem. Till detta 
kommer utsläpp från enskilda 
avlopp plus användningen av 
gödsel och bekämpningsmedel 
på gräsmattorna i sjöns närhet.

n En ny reningsanläggning 
måste till vid campingen för 
att skydda sjön.

Nydalasjön hotas av 
algblomning

Fortsättning från föregående sida:

till stor del vad Arbetarpartiet menar 
med demokratisk socialism i form av 
praktisk politik. 

Vägvalet – inte bara valet
Detta tar oss långt bort ifrån Umeå. 
Men det gjorde också Umeås samlade 
politiska och ekonomiska etablisse-
mang som trodde på den verklighets-
främmande idén med kulturdriven 
tillväxt – och som därför satsade på en 
rad verkligt förlustbringande skryt-
projekt för att bli Europas kulturhu-
vudstad. Detta talar etablissemanget 
ogärna om idag. Deras nu pågående 
satsning i form av ständigt nya köp-
centra, och nya skrytprojekt, i tron att 
Umeå ska kunna bli norra Europas 
konferens- och köpcentra kommer att 
leda till nästa ”generation” av kommu-
nala förluster. 

Arbetarpartiets alternativ består av 
grön industriell produktion som vi 
anser hör framtiden till - för många 
generationer. Umeå och dess invånare 
står inför ett vägval. Inte endast den 
9 september. Det handlar om ifall det 
ska bli någon framtid. Inte bara för 
vår kommun och Norrland utan även 
globalt. n

hela centrumfyrkanten är direkt 
farlig. På sikt kan luften t.o.m. leda 
till en för tidig död. 

Miljökvalitetsnormen har haft 
ställning av lag sedan 2006. Umeå 
kommun har alltså brutit mot 
miljölagarna i 13 år! Tyvärr har 
Arbetarpartiet ensamma fått försvara 
umebornas hälsa genom att ständigt 
påpeka dessa brott – av både juridisk 
och moralisk karaktär. 

Makthavarna är totalt likgiltiga när 
det gäller umebornas hälsa. Kommu-
nen ville anta en detaljplan som ytter-
ligare skulle höja den redan olagligt 
höga koncentrationen 
av kvävedioxid kring V:a 
Esplanaden. Vi röstade 
Nej till denna detaljplan. 
Tyvärr stöddes vi varken 
av MP eller V. Även om 
planen gick igenom i 
fullmäktige upphävdes 
den senare, till vår stora 
glädje, av Mark- och 
miljödomstolen. Men 
beslutet upprörde nästan 
alla övriga partier. Deras 
argumentation var 
upprörande. De hävdade 
att eftersom kommu-
nen redan bryter mot 
MKN så gör det inget 
om situationen förvärras 
ytterligare! Så resonerar 
alltså bl a S, V, MP, M, 
C, L och KD i Umeå. I 
miljöfrågorna har vi all-
tid fått kämpa ensamma.

Tre viktiga krav:
n Samordnade varu-

6. Handlingsprogram för grön industriell produktion

Det är vår uppfattning att det krävs en 
satsning på grön industriell produktion 
om Sveriges norra delar ska överleva. 
Arbetarpartiet slår vakt om den industri 
som finns. Gruvbrytningen utgör en 
enorm tillgång för Norrland. Samti-
digt krävs en medveten strävan efter 
att minska de ingrepp som exempelvis 
denna näring innebär i naturen. 

En annan del av satsningen på gröna 
industrijobb handlar om att utveck-
la nya branscher. Ta batterifabriken 
som ska förläggas till Skellefteå. Kan 
möjligheten till lagring av energi i bat-
terier förbättras kommer detta att öka 
antalet fordon som drivs med hjälp av 
el. Men detta skulle även lösa ett av 
vindkraftens stora problem. Det blåser 
inte alltid då energin behövs som bäst. 

När vi talar om grön industri vill vi även 
nämna att syntetisk diesel, baserad på 
biomassa, kan minska utsläppen av 
koldioxid från förbränningsmotorer 
med upp till 80 %. Men för att minska 
ingreppen i miljön från existeran-
de industri och kunna utveckla nya 
branscher för grön industriell produk-
tion krävs en medveten strävan efter 
samarbete bland annat i norra Sverige. 

Det handlar om satsningar på miljövän-
liga transporter som tåg, skeppstrafik, 
elfordon och miljövänligare bränsle till 
förbränningsmotorer - som fortfaran-
de ökar i antal globalt sett. Naturligtvis 
innebär Botnia- och Norrbotniaba-

norna stora positiva bidrag. Men det 
handlar också om en vilja till samarbe-
te mellan olika delar av Norrland. Och 
på sikt hela Sverige.

Gröna jobb - inte avfolkning
Först och främst krävs en insikt om 
det överhängande behovet av att satsa 
på grön industriell produktion. I norr 
handlar det om att skapa fler jobb, 
stoppa avfolkningen, öka skatteunder-
laget för att finansiera bl a utbildning 
och sjukvård. Globalt sett handlar det 
om att bidra i kampen mot klimatupp-
värmningen. Detta kräver att de olika 
delarna av landet samarbetar plan-
mässigt. Inte endast geografiskt. Det 
handlar även om ett samarbete mellan 
industriell produktion och den offentli-
ga infrastrukturen – både vad gäller 
transportnät och social service.

Umeåregionen skulle kunna bidra med 
väldigt mycket. Efter att ha lyckats 
vinna kampen om lokaliseringen av 
både NUS, universitetet samt skogs-
högskolan besitter Umeå stora forsk-
ningsresurser. I kranskommunerna 
finns ett unikt skogstekniskt kluster. 
Lägg till detta väldiga mängder skogs-
råvara, samt tidigare jordbruksmark 
som skulle kunna återuppodlas för att 
skapa mer skogsråvara, exempelvis för 
framställning av biomassa. Det som 
också krävs är kapital – och kapital 
finns i form av olika pensionsfonder 
som satsar långsiktigt. 

Men det som återstår är de tre svåraste 
faktorerna: 
n Samarbetsviljan: historiskt sett 
har t ex Sundsvall, Umeå och Luleå 
konkurrerat om olika lokaliseringar - 
inte samarbetat, och detsamma gäller 
förhållandet mellan kust och inland, 
n Samordningen: de olika resurserna i 
form av existerande industrier, råvaror 
och forskningsresurser måste samord-
nas med nya satsningar på uppodling 
av mark, bearbetning av nya mineral-
tillgångar samt nybyggande av vägar, 
industrianläggningar, bostäder och 

social infrastruktur som skolor och 
vårdcentraler.
n Uthålligheten: en grön industriell 
produktion kräver att en väldig andel 
av samhällets resurser tas i anspråk 
för att, genom samarbete, dels fylla 
den tomma parollen ”låt hela Sverige 
leva” med innehåll, dels bidra till att 
vinna kapplöpningen mot den globala 
klimatuppvärmningen och andra 
miljöproblem. 

Detta projekt tror vi endast kan klaras 
genom långsiktig planering, tålamod 
när det gäller avkastning på satsat 
kapital, och en ovanligt stor återin-
vestering av vinsterna. Dessa inslag 
kommer inte den allt kortsiktigare 
marknadsekonomin att klara. Arbetar-
partiet anser att stora och långsiktiga, 
men livsnödvändiga, projekt som grön 
industriell produktion kräver en sam-
hällsdominans när det gäller kapital 
och inflytande. Men vi anser även att 
projektet kräver en mobilisering av 
privata åkerier, privat jordbruksmark 
och privata minoritetsandelar i bildade 
aktiebolag. Så stort är projektet.

Den för framtiden nödvändiga gröna 
industriproduktionen, kompletterad 
med löntagarkontroll av arbetsmiljö 
och produktionsmetoder, åskådliggör 

transporter kan reducera utsläppen från 
lastbilstransporter med 50 %. Så skedde 
vid ett försök i Linköping 2004.
n Subventionera priser för busstrafik i 
syfte att ändra resvanor hos främst ung-
dom och äldre i ett försök att få bilister 
att åka mer buss. Försökets syfte blir att 
klargöra om det mest effektiva är tätare 
turer, fler direktlinjer mellan stadsdelar-
na eller sänkta biljettpriser.
n Samhällsplaneringen ska syfta till att 
MKN för kvävedioxid klaras.

År Antal dygn då 
MKN överskreds*

2003 27

2004 46

2005 utrustning trasig

2006 53

2007 62

2008 41

2009 59

2010 67

2011 64

2012 26

2013 37

2014 57

2015 26

2016 30

2017 25

2018 redan fler än 7

* Antal dygn då halten kvä-
vedioxid överskred tillåtna 60 
mikrogram/m3. Enligt MKN får 
detta gränsvärde överskridas 
max 7 dygn/år.

På sikt är det inte möjligt för kommu-
nen att komma tillrätta med under-
skotten genom att bara spara. Statliga 
bidrag krävs. Men främst en satsning 
på framtidens gröna industriella 
produktion. Denna skrift utgör vårt 
handlingsprogram för Umeå kommun 
och Västerbottens läns landsting. Men 
skriften är mer än så. Den utgör början 
på Arbetarpartiets handlingsprogram 
för Norrland. Och den visar på vad vi 
menar med demokratisk socialism.

Anläggning för framställning 
av grön syntetisk diesel.



Arbetarpartiet         1514          Valmanifest 2018

Kampen mot knarket - en klassfråga
Arbetarpartiet anser att kampen mot 
drogerna måste intensifieras. Det pågår 
en politisk strid om knarket i Europa och 
USA. På senare år har drogliberalerna 
vunnit mark. Idag har tio amerikanska 
delstater legaliserat försäljning av hasch 
över disk. I juni röstade det kanadensiska 
parlamentet Ja till att legalisera cannabis 
(hasch och marijuana). Drogliberalerna 
måste slås tillbaka. Vi vill delta i uppbyg-
get av en folkrörelse för att bryta knarkets 
makt inom ekonomi och politik - och för 
att stötta missbrukaren.

Utvecklingen i USA och Kanada signa-
lerar att politikerna har gett upp kam-
pen mot knarket. Missbruksproblemen 
har blivit så stora att de genomsyrar 
allt. Detta är en skrämmande utveck-
ling. Trots detta finns det svenska 
ungdomsförbund som vill legalise-
ra narkotika även i Sverige! Både 
Centerns ungdomsförbund (Cuf ) och 
Liberalernas ungdomsförbund (Luf ) 
vill att hasch och marijuana ska kunna 
säljas lagligt över disk. Luf går längre 
än så. De vill göra det lagligt att inne-
ha kokain, heroin, amfetamin, GHB 
och alla andra droger. För ”eget bruk”. 
Ja, du läste rätt!

Skulle det bli lagligt att gå omkring 
med heroin och kokain på fickan skul-
le knarklangarnas verksamhet under-
lättas enormt. Många som missbrukar 
dessa och andra droger langar ofta 
själva för att finansiera sitt missbruk.

Även andra partier vacklar i kampen 
mot knarket. Vänsterpartiet anser 
numera att det ska vara lagligt att 
vara narkotikapåverkad – men fortsatt 
olagligt att inneha droger. Men för att 
kunna bli narkotikapåverkad behöver 
man i regel först inneha narkotika…

Folkrörelse behövs mot knarket
Kampen mot knarket kommer att 
vinnas av den sida som får folkopi-
nionen med sig. För 20-30 år sedan 
hade det varit otänkbart att föra fram 
krav på att sälja hasch över disk. Detta 

berodde på att det fanns en stark folk-
lig opinion mot knarket. Idag flyttar 
drogliberalerna fram sina positioner 
samtidigt som viktiga insikter om 
missbrukets skadeverkningar håller på 
att gå förlorade. 

För 30 år sedan fanns det en förståelse 
för att försäljning av hasch över disk, 
i kombination med en avkriminali-
sering av heroin och kokain, kommer 
att skapa nya gigantiska problem i 
samhället. Missbruket av alkohol, som 
kostar samhället väldiga summor varje 
år, skulle inte försvinna om det blev 
lagligt att röka hasch. Istället skulle 
ett ökat missbruk av narkotika läggas 
ovanpå det redan existerande proble-
met med alkohol.

Dessa insikter håller på att gå förlorade. 
Istället har drogliberalernas myter om 
att hasch och marijuana är ”ofarligt” 
tyvärr börjat slå rot. Särskilt bland 
unga. Detta trots att forskningen idag 
visar att hasch kan orsaka permanenta 
hjärnskador, speciellt hos unga, och 
mångdubblar risken för psykoser. Ett 
skäl till att drogliberalerna kunnat 
flytta fram sina positioner beror på en 
kombination av politisk feghet och 
en brist på kunskaper. Tillsammans 
leder detta till att exempelvis Socialde-
mokraterna är oförmögna att stå upp 

emot drogliberalerna. Det är skamligt 
att S och SSU inte gått till storms 
mot Centerpartiets och Liberalernas 
drogliberala ungdomsförbund. Och 
mot det vacklande Vänsterpartiet. 
Vissa har troligtvis inte ens förstått 
att attityderna bland unga håller på 
att förändras. Andra, de fegaste, har i 
tysthet anpassat sig till myten om de 
”ofarliga” drogerna. Utvecklingen utgör 
ytterligare ett svek mot dagens unga.

Arbetarpartiet, tillsammans med andra, 
arbetar för att bygga upp en folkrörelse 
mot knarket. Våra huvudmotståndare 
är Cuf och Luf. Det som utgör ett 
fritidsnöje för dessa överklassare 
riskerar att, i kombination med en 
hög ungdomsarbetslöshet, sluta i en 
utdragen och för tidig död för arbetar-
ungar. Kampen mot knarket är i stor 
utsträckning en klassfråga. Vi som vill 
bygga upp en folkrörelse måste klara 
av att hålla två tankar i huvudet samti-
digt: Vi måste förena en hårdhet mot 
knarket, å ena sidan, med en bevarad 
respekt och nödvändigt stöd till den 
missbrukande individen, å den andra. n

n Bekämpa knarket och alla dess före-
språkare bland politiker och affärsmän

n Öka resurserna - hjälp missbrukaren att 
bryta beroendet.

Sexuella trakasserier måste bekämpas på arbetet
#MeToo-rörelsen och de olika upprop 
som startats i dess kölvatten har riktat 
blickarna mot problemen med sexuella 
trakasserier på arbetet. Det finns ett 
tydligt samband mellan otrygga anställ-
ningar och en svag facklig tradition - och 
förekomsten av sexuella trakasserier och 
övergrepp.

Många av de kvinnor som startade 
upprop i kölvattnet på #MeToo arbetar 
inom s.k. ”fria yrken” som journalister, 
skådespelare, musiker, sångare, idrot-
tare och jurister. Inom dessa branscher 
råder en hård konkurrens mellan de 
anställda med ett kraftigt fokus på den 
individuella prestationen. Detta kom-
bineras med otrygga anställningsfor-
mer och en svag eller obefintlig facklig 
tradition. Makthavare inom respektive 
bransch – uppburna skådespelare, 
chefredaktörer, tränare, med flera – kan 
utnyttja tjejer och kvinnor som befin-
ner sig i beroendeförhållande till dem. 

Anställningstryggheten avgörande
I takt med att de otrygga anställ-
ningarna blir fler och facket försvagas 
riskerar sexuella trakasserier på jobbet 
bli vanligare på hela arbetsmarknaden. 
En avgörande fråga när det gäller 
att bekämpa sexuella trakasserier på 
arbetet handlar därför om att bekämpa 
otrygga anställningar. Det är vanli-
gast att ungdomar och kvinnor har 
otrygga anställningar. Bland ungdomar 
i åldrarna 16-24 år har idag hela 53 
procent tidsbegränsade anställningar. 
Detta enligt LO-rapporten Anställ-

ningsformer och arbetstider 2017. 

LO-rapporten visar även att de otrygga 
anställningar som ökat mest sedan år 
1990 är de allra otryggaste anställ-
ningarna. Det handlar om timavlönade 
behovsanställningar, även kallade 
intermittenta anställningar, där de 
anställda ”rings in” av arbetsgivaren vid 
behov. Dessa anställningsformer regle-
ras inte i lag och den anställde är helt 
utelämnad till arbetsgivarens godtycke. 
Den person som är ”obekväm” riskerar 
att inte få några jobb. Av alla kvinn-
liga arbetare har 15 procent idag en 
timavlönad behovsanställning eller s.k 
”allmän visstid” där skälet till tidsbe-
gränsningen inte anges.

Facklig kamp mot sexuella trakasserier
Den internationella fackliga organi-
sationen ITUC betonar behovet av 
trygga anställningar för att motverka 
sexuella trakasserier på arbetet. Detta 
i en kampanj startad till följd av #Me-
Too. ITUC beräknar att 35 procent av 
världens kvinnor utsatts för sexuella 
trakasserier eller våld på sina arbeten. 
Särskilt utsatta är de kvinnor som 
arbetar inom servicesektorn eller som 
hembiträden.

Även LO:s andre vice ordförande Berit 
Müllerström betonar betydelsen av 
trygga anställningar för att motverka 
sexuella trakasserier. Detta i en de-
battartikel (Dagens Samhälle 19/10). 
Müllerström hänvisar till LO-rap-
porten ”Sjuk av jobbet” som visar att 

var fjärde kvinna som jobbar inom 
exempelvis hemtjänst samt hotell och 
restaurang har utsatts för hot eller 
sexuella trakasserier i arbetslivet. Värst 
drabbade är de som har en otrygg 
anställning. 

Många av de som delat med sig av sina 
erfarenheter i de olika uppropen berät-
tar om den skam de känt över det som 
inträffat och att detta ofta utgjort det 
största hindret för att anmäla sexuella 
trakasserier och övergrepp. Denna 
kommer av att man försökt anmäla 
en händelse men mötts av en attityd 
av att ”det där var ju inget”. Eller av 
att man chockats över det inträffade 
och inte anmält händelsen förrän 
flera månader senare – och därmed 
blivit misstrodd. Om detta dessutom 
kombineras med en otrygg anställning 
minskar benägenheten att anmäla 
övergrepp och trakasserier.

Den som har en trygg anställning, där 
facket ställer upp till 100 %, kommer 
att ha det betydligt lättare att anmäla 
övergrepp. Finns det dessutom rutiner 
kring hur sexuella trakasserier och hot 
ska hanteras, och kunniga personer att 
tala med, kan även känslan av skam 
och skuld minimeras. Kampen mot 
sexuella trakasserier och hot hänger 
ihop med kampen för bättre anställ-
ningstrygghet. Dessa frågor måste 
fackföreningsrörelsen sätta högt upp 
på dagordningen. Detta kräver att 
facket bekämpar den kultur som avslö-
jats på vissa fackliga kurser. n

Del C
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Benbrott eller trendbrott?

Region Västerbotten måste begravas

Vårdplatserna och personaltätheten måste öka – och typerna från RV hållas kort 
Arbetarpartiet ställer upp i historiens sista landstingsval i Västerbotten. Den 31 
december 2018 avskaffas landstingets politiska och administrativa organisation inför 
sammanslagningen med Region Västerbotten (RV). Den nya organisationen kommer 
att vara en regionkommun. Det finns två huvudsakliga syften bakom att vi ber om 
Din röst. Sjukvård är en av samhällets viktigaste uppgifter. Arbetarpartiet ser med 
yttersta allvar och stor respekt på sjukvården i Västerbotten. Ta Norrlands Universi-
tetssjukhus, NUS. Bara där arbetar 5 600 personer. Det är den största arbetsplatsen 
norr om Uppsala. Av de som arbetar på NUS är cirka 600 läkare och 2 000 är sjukskö-
terskor. Till detta kommer alla kvalificerade undersköterskor samt en väldigt viktig 
stab av administratörer och servicepersonal.

Tittar vi på Västerbotten som helhet, 
när det gäller antalet årsarbetare (två 
personer som arbetar 50 % under ett år 
utgör tillsammans en årsarbetare), får 
vi följande fördelning:

Vårt mål är att öka antalet vårdplatser 
och öka personaltätheten. Detta är de 
två förbättringar vi anser krävs om sjuk-
vården ska kunna behålla sin personal 
och ytterligare förbättra dagens höga 
kvalitet. Ett av våra viktigaste medel 
får att klara dessa mål består av ett 
ökat personalinflytande. Vi kommer 
att återkomma när det gäller hur vi har 
tänkt oss att öka personalinflytandet. Vi 
kallar detta för våra två offensiva mål.

Vi har även ett defensivt mål. 
Det handlar om att försvara sjukvår-
den mot en parasitär organisation 
kallad Region Västerbotten (RV). 
Arbetarpartiet kommer att arbeta för 
ett ökat personalinflytande. Vi är över-
tygade om att detta skulle öka lands-
tinget förmåga att behålla sin personal. 

Verksamhetsområde Antal

Primärvård 1 077

Sjukhusvård 7 065

Tandvård 591

Digitalisering 232

Service 521

Administration/anslag 497

Totalt 9 983

Källa: Västerbottens läns landsting, 2017

Samtidigt är det vår plikt att varna för 
vad som kan leda till en utveckling i 
rakt motsatt riktning. Det är här Regi-
on Västerbotten (RV) kommer in. Vi 
ställer även upp i valet för att skydda 
sjukvården mot den sällsynt odemo-
kratiska politiska och administrativa 
kultur som fått frodas inom RV.

Över hela Sverige pågår en utveckling 
där landstingen tar över ansvaret för 
två nya uppgifter. Det gäller dels an-
svaret för länens regionala utveckling 
genom samordning av uppgifter och 
pengar som idag exempelvis ligger på 
de statliga länsstyrelserna. Dels gäller 
det att organisera länets kollektivtrafik. 
Detta innebär att landstingen juridiskt 
sett blir ”regionkommuner”. I övri-
ga Sverige består alltså landstingens 
struktur. Det enda som händer är att 
det, tillsammans  uppgifterna regional 
utveckling och kollektivtrafik, med-
följer ett antal tjänster. Ibland sker det 
även ett namnbyte. Detta är enkelt i 
hela Sverige – utom i Västerbotten. 

I vårt län bildades nämligen något som 
kallades Region Västerbotten (RV) 
i förhoppning att Umeås skulle bli 
centrum för ett jättelandsting beståen-
de av de fyra nordligaste länen. Men 
att så inte skulle bli fallet stod klart 
redan 2011. Då borde den chansning 
som RV var omedelbart ha lagts ned. 
Men så skedde ej. Till RV hade det 
nämligen sökt sig en skara hänsynslösa 
lycksökare, ofta politiker som efter 

skandaler saknade förtroendet i sitt 
”egna” parti. För dessa blev RV ett be-
kvämt sätt att klamra sig kvar vid höga 
löner, makt och prestige. Så istället för 
att läggas ned, vilket hade varit natur-
ligt, lyckades det för de hänsynslösa 
lycksökarna att få RV att växa! Idag 
har denna parasitära organisation över 
300 politiska förtroendeuppdrag och 
en administration med uppgifter som 
andra organisationer kunde ha utfört. 
Fast bättre. På det sätt som skett i 
resten av Sverige! 

Den politiska och administrativa 
ledningen från RV måste hållas kort  
Nu ställer detta Region Västerbotten, 
av ingen önskat och ingen behövt, krav 
på att landstingets organisation ska 
sluta att existera den sista december i 
år. Sedan kommer en helt ny organi-
sation av politiker och administratörer 
att skapas i en process där RV har 
ungefär lika många politiska uppdrag 
som landstinget och ska tävla om infly-
tandet över den nya ”regionkommunen” 
på samma villkor som landstinget!

Nu undrar Du varför Du aldrig fått 
någon chans att sätta stopp för till-
växten av denna tumör? Eller varför 
Du aldrig fått en chans att rösta på 
de politiker som styr RV. Skälet är att 
vanliga människor inte har fått lov att 
delta - varken när det gäller beslutet 
att behålla skapelsen RV eller i valet av 
dess politiska bossar (just det, bossar)! 
Istället har denna väldiga massa av 
politiska uppdrag skapats av andra 
politiker - från Umeå och från länets 
övriga 14 kommuner samt från lands-
tinget. Vilka som ska inneha alla dessa 
uppdrag i RV är något som har utsetts 
i indirekta val – alltså i val till vilka all-
mänheten inte har tillträde! Ja, vi talar 
om Sverige efter millennieskiftet. 

Arbetarpartiet har varken deltagit i 
skapelsen av det parasitära RV eller 
i de indirekta val där politiker från 
olika partier utser varandra till ofta 
välarvoderade poster. Kom ihåg: så här 
har det endast gått till i Västerbotten – 
inte i övriga Sverige.

Avslutningsvis: Våra grundläggande 
mål är att öka antalet vårdplatser och 
öka personaltätheten. Ett viktigt medel 
för oss att nå dit är metoden att öka 
personalinflytandet. 

Region Västerbottens hela historia står 
för motsatsen till det vi vill. RV står 
för en överdimensionerad byråkrati 
och en omvittnat brutal personalpo-
litik som leder till mindre av perso-
nalinflytande. RV står för allt som 

Arbetarpartiet vill bekämpa. 

Vi ställer alltså upp i valet till det som 
fortfarande heter Västerbottens läns 
landsting, dels för att slå vakt om, dels 
för att vidareutveckla sjukvården. En 
del i detta består i att bekämpa den 
parasitära tradition som vi, på goda 
grunder, fruktar kommer att följa 
med bossarna från RV in i sjukvården. 
Och det har vi inte råd med – varken 
anställda eller patienter. n

Region Västerbotten (RV) växte fram 
under ledning av hänsynslösa politiker 
och politiserade tjänstemän och kom att 
omfatta över 300 politiska uppdrag och 
120 tjänstemän.

Detta innebär att ersättningar och 
arvoden under alla år betalats ut till 
fler RV-politiker än till vad som finns 
i landstinget! Samtidigt står RV-po-
litikerna inte till svars inför vanliga 
medborgare, då positionerna inom 
RV inte tillsätts i allmänna val. Detta 
har skapat en hänsynslös ledarskaps-
kultur som saknar motstycke inom 
landstinget och länets alla kommuner.

RV har tillförskansat sig miljontals 
kronor från staten och EU. Det 
handlar om regionala utvecklingsme-
del som ska fördelas. Ifjol rörde det 
sig om 125 miljoner. Länsstyrelsen 
fördelade 72 miljoner och RV 53. 
VK:s kartläggning från 2014 visade 
att enbart 80 % av de 53 miljoner 
som RV anförtrotts att fördela 
verkligen kom att gå till projekt inom 
länet. RV behöll nämligen en hel 
femtedel av pengarna för den egna 
organisationens bruk! De ärliga inom 
RV, som kritiserade detta häpnads-
väckande missbruk, bestraffades 

snabbt av samma politiker och chefer 
som var ansvariga för missbruket. 
RV-bossarna lade alltså beslag på 
miljoner, som skulle gå till utveckling 
av glesbygden, för att kunna öka den 
egna byråkratin! 

Detta är vad bristen på demokratisk 
kontroll, i kombination med karak-
tären på de ledande politikerna, har 
skapat. Vi upprepar: RV präglas av 
en hänsynslöshet som saknar motsva-
righet inom landstinget och länets 
alla kommuner. Detta är skälet till 
att vi under lång tid har velat lägga 
ned RV. 

Vi försvarar därmed inte de styran-
de politikerna inom landstinget. 
Ledande landstingspolitiker sitter 
också i förbundsstyrelsen för RV och 
är med i samma partier. Men i och 
med att landstingets politiker står 
till svars inför sina väljare – och inte 
enbart inför andra politiker som är 
fallet inom RV – så har dessa inte 
utvecklat samma hänsynslöshet som 
RV-bossarna.Däremot måste lands-
tingspolitikerna stå till svars för att 
de tillåtit parasiten RV att överleva 
– och för att de sett mellan fingrarna 
på den brutala ledarskapskulturen. n
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I augusti 2017 presenterades två 
skrämmande fakta om det hedersre-
laterade våldet i Sverige:
n av de kvinnor som mördades under 
2016, och som hade en nära relation 
med förövaren, har vart tredje mord 
identifierats som hedersrelaterat,
n av det totala antalet människor 
som föll offer för dödligt våld under 
2016 – dvs mord, dråp och vållande 
till annans död – har cirka tio pro-
cent identifierats som hedersmord.

Kartläggningen är gjord av det Natio-
nella kompetensteamet mot heders-
förtryck vid Länsstyrelsen i Östergöt-
land. Siffrorna är häpnadsväckande. 

Men mörkertalet är sannolikt stort. 

Arbetarpartiet lämnade över en namn-
insamling med 2 601 underskrifter 
till Hans Lindberg, som ställde 
följande tre krav:
n Kartlägg hedersförtryckets utbredning 
bland eleverna på alla skolor i Umeå
n Utarbeta ett tydligt och kraftfullt 
åtgärdsprogram med målsättningen att 
inga barn eller ungdomar i Umeå ska 
behöva leva under hotet om hedersvåld
n Inrätta en kommunal hedersvåldsjour 
med expertkunskap som ett komple-
ment till de redan existerande kvinno- 
och tjejjourerna

2 601 namn mot hedersförtrycket

Slå vakt om ett sekulärt samhälle

Den ena sidan av detta är att staten 
inte ska förtrycka någon religion. Den 
andra sidan består i att ingen religion 
ska kunna försöka ”ta över” statliga 
frågor som lagstiftning. I Sverige har 
vi allmänna och fria val – för män och 
kvinnor – till en lagstiftande försam-
ling som här kallas för riksdag, i Stor-
britannien för parlament och i Tysk-
land för förbundsdag. Det är i dessa 
lagstiftande församlingar som de lagar 
beslutas efter vilka samhället styrs. Det 
är även i riksdagen som regeringsbilda-
ren utses, detta oavsett om denne heter 
Löfven, Kristersson eller något annat. 
Ett annat sätt att säga detta är att präs-
terskapet eller kyrkan inte ska ha något 
med lagstiftningen att göra. Det spelar 
sedan ingen roll vilken trosinriktning 
det handlar om.

I år är det hundra år sedan vi, efter 
många år av kamp, etablerade dessa 
principer i Sverige. Detta innebar att 
medborgarna i Sverige ersatte den 
koalition mellan kungahus och präs-
terskap, som tillsammans stått i vägen 
för ett folkligt styre, med den fria och 
allmänna rösträtten (som slogs fast 
även för kvinnor 1919). 

Idag utmanas dessa principer. Inte av 
muslimer. Men av islamister. Islamister 
anser att lagstiftningen ska baseras på 
300 verser ur Koranen och på be-
rättelser om Profeten Muhammeds 
gärningar och uttalanden. Då dessa 
härstammar från 600-talet måste dessa 
tolkas av ett prästerskap för att kunna 
anpassas till dagens samhälle. Isla-
misterna strävar även efter att skapa 
parallella samhällen, i vissa stadsdelar, 
där människor har sina rötter i länder 

Arbetarpartiet strävar efter ett sekulärt samhälle. För oss innebär detta att medborg-
are ska få vara troende eller icke troende. De som är troende har rätt att vara bland 
annat kristna, muslimer, judar, hinduer, buddister. Religionen ska vara en privatsak. 
Staten ska stå neutral i förhållande till de olika trosriktningarna. Detsamma när det 
gäller statens förhållande mellan troende och ateister.

med huvudsakligen muslimsk befolk-
ning. Islamisterna strävar efter att dessa 
stadsdelar ska styras av ett prästerskap 
som baserar sina beslut på sharia. De 
strävar efter att skapa ett samhällssys-
tem som bygger på andra principer än 
de som gällt i Sverige i hundra år - och 
mer. Här måste den sekulära statens 
neutralitet upphöra. För här utmanar 
islamisterna principen om att kyrkan 
ska hålla sig borta från lagstiftningen.

Sharialagar och präststyre står i absolut 
motsättning med den allmänna rösträt-
ten till riksdagen som stiftar de lagar 
efter vilka landet ska styras. Det är 
därför som en sekulär stat måste dra en 
gräns mot religionen vilken denna inte 
tillåts överskrida. 

Skolan ska vara en religiös frizon
Vi har tidigare skrivit att tron, eller 
avsaknaden av tro, ska vara en privatsak. 
Som ett steg i kampen för ett sekulärt 
samhälle strävar Arbetarpartiet efter att 
avskaffa religiösa friskolor. Dessa inne-
bär motsatsen till att religionen ska vara 
en privatsak. Religiösa friskolor innebär 
att religionen påtvingas skolelever. Men 
för oss är det självklart att skolor ska 
vara religiösa frizoner. Och inte bara 
skolor. Vi anser även att det offentliga 
rummet ska utgöra religiösa frizoner.

Det offentliga rummet ska också 
vara en religiös frizon
Det har förts en intensiv debatt kring 
böneutrop under våren. Detta bland 
annat då stiftelsen Växjö muslimer 
ansökte om att få göra böneutrop en 
gång i veckan från sin moské i stads-
delen Araby – något som de nu fått 
klartecken för.

Böneutrop utgör en form av trosbe-
kännelse. Sådana skall framföras i 
kyrkan eller i hemmen. Böneutrop 
inskränker vad som idag utgör religiösa 
frizoner inom bostadsbebyggelse eller 
parker. Böneutrop förvandlar därför 
det offentliga rummet från en religiös 
frizon till motsatsen. Detta under-
stryks även av att imamen vid stiftelsen 
Växjö muslimer, efter att de fått ja till 
böneutrop, sa till tidningen Dagen att 
”människor måste acceptera religiösa bud-
skap i vardagen”. Stiftelsen vill också att 
fler moskéer ska ta efter deras exempel. 
Detta visar hur det sekulära samhället 
medvetet utmanas.

Arbetarpartiet anser att detta är ett 
steg i fullständigt fel riktning. Oavsett 
hur många, eller hur få, som hör dessa 
böneutrop innebär ett sådant beslut 
att tillåta något som inte ens fanns då 
Sverige var religiöst på allvar. 

Religiösa frizoner står över
böneutrop
Böneutropen strider mot Arbetarpar-
tiets uppfattning om att religionen ska 

vara en privatsak och att skolor och det 
offentliga rummet ska vara religiösa 
frizoner. Men Arbetarpartiet anser 
även att frågan om böneutrop måste 
ses som en del av en större strid. Vi ser 
böneutropen som ett av många uttryck 
för islamisternas försök att flytta fram 
sina positioner när det gäller deras 
strävan efter att skapa parallellsam-
hällen i vissa stadsdelar, där sharialagar 
ska råda över den del av befolkningen 
som härstammar från länder där islam 
utgör den dominerande religionen. 
Vi anser därför att det är omöjligt att 
inte sätta in böneutropen i detta större 
sammanhang. Detta större samman-
hang handlar om ett av samhällets 
absoluta fundament: att prästerskapet 
och kyrkan inte ska ha något med 
lagstiftningen att göra. Oavsett vilken 
trosinriktning det gäller.

De senaste decennierna har islamister, 
ofta med kopplingar till Muslimska 
brödraskapet eller salafismen, försökt 
flytta fram sina positioner med en rad 
aggressiva krav: 

- månggifte: det är idag lagligt för en 

Hedersförtryck, religiös extremism och framväxten av parallella samhällen måste bekämpas

man att vara gift med upp till fyra fruar 
om äktenskapen ingåtts innan parterna 
kommit till Sverige – en eftergift till 
islamisterna,

- barnäktenskap: även dessa är idag 
lagliga om äktenskapet ingåtts innan 
parterna kommit till Sverige – också en 
eftergift till islamisterna,

- separata badtider för män och 
kvinnor: en rad kommuner har gått 
med på detta i offentliga simhallar – en 
eftergift till islamisterna som anser 
att ”deras” kvinnor måste skyddas från 
andra mäns blickar,

- statligt finansierad imamutbildning: 
detta utgör en strävan att underlätta för 
islamister att få inflytelserika positioner 
inom det sekulära svenska utbildnings-
väsendet,

- stopp för att manliga förskollärare 
ska få byta blöjor på flickor: islamisterna 
anser att flickorna då riskerar att bli 
”orena”.

Alla dessa exempel utgör, i större eller 
mindre utsträckning, exempel på att 
lagen anpassas till religionen. Denna 
princip avskaffades för hundra år sedan. 

Och vi, i Arbetarpartiet, är mycket star-
ka kritiker till dessa eftergifter, eftergif-
ter som vi kommer att ta strid mot.

Avslutande kommentarer
För att undvika missförstånd vill vi 
understryka följande: dessa eftergifter 
– exempelvis vad gäller månggifte och 
barnäktenskap – skapar en praxis som 
uppmuntrar fler att ”begå” månggifte 
och barnäktenskap här i Sverige. Själva 
vigselakten kan antingen ske öppet i ett 
muslimskt land eller i hemlighet i Sve-
rige. Men varje eftergift vidmakthåller 
traditionen av bland annat månggifte 
och barnäktenskap. Detsamma gäller 
för de övriga kraven som islamisterna 
ställer. Böneutrop måste ses som ett av 
dessa krav.

Det är mot denna bakgrund som Arbe-
tarpartiet går emot böneutrop. n

Läs vårt Sekulära Manifest
På www.arbetarpartiet.se kan du 
läsa hela vårt sekulära manifest i 16 
punkter.



Valen till Umeå kommun och landstinget är viktigast för Dig
De handlar om förskola, skola, äldreomsorg, luftmiljö, bostäder, kultur, fritid, kollektivtrafik, sjukvård och Din trygghet.

När det gäller riksdagsvalet har du ingen kontroll
Inget parti har en aning om med vilka andra partier de ska bilda regering - eller inte bilda regering. I Tyskland tog det 
fyra månader innan partierna hade förhandlat klart. Resultatet blev samma regering som före valet...

Låt inte riksdagsvalet styra hur du röstar i kommun och landsting.

Tänk på Din rätt att rösta olika i alla tre val den 9 september.

En röst på Arbetarpartiet är en röst för att återta kontrollen
över Umeå kommun och Västerbottens läns landsting - genom ökat inflytande för personal och medborgare

Bli medlem i Arbetarpartiet - gör en aktiv insats!

Rösta på nå’t bra den här gången. Rösta på Arbetarpartiet.

Namn

Telefon

E-postadress

Postnummer och ort

Adress

 Jag vill bli medlem i Arbetarpartiet 
 Jag vill veta mer om Arbetarpartiet - kontakta mig
 Jag vill prenumerera på Nya Arbetartidningen (30 kr/mån)

Adress: Box 7001, 907 02 Umeå      Telefon: 090-19 47 34   |   090-19 47 35
E-post: info@arbetarpartiet.se         Hemsida: www.arbetarpartiet.se

!

Tre-procentspärr för att tysta oppositionen
Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition som 
bekämpar skrytprojekt och vill skapa personal- och med-
borgarmakt i Umeå. Våra motståndare inom S, M, C och V 

har infört en tre-procentsspärr för att hindra oss från att 
återväljas till kommunfullmäktige. Hjälp oss därför att få 
minst 10 % av rösterna – och stöd oss i uppbygget av ett 
alternativ som fortsätter att utmana de etablerade. n

VAL TILL
RIKSDAG

? VAL TILL
RIKSDAG

?
+

Hur går ett val till? 
Den 9 september genomförs tre olika val i alla Sveriges 
kommuner - däribland Umeå. För att rösta i valen till 
Umeå kommunfullmäktige och Västerbottens läns lands-
ting behöver du inte vara svensk medborgare. Däremot 
måste du ha fyllt 18 år. 
För att rösta i valet till riksdagen måste du vara svensk 
medborgare. Du kan rösta på olika partier i alla tre val. 

Arbetarpartiet strävar efter att göra sig förtjänt av din röst 
i valet till Umeå kommunfullmäktige och i valet till Väs-
terbottens läns landsting. Vi ställer inte upp till riksdagen.

Det går 1461 dagar mellan varje val. Din politiska 
identitet bestäms av vad du gör i praktiken under de 1460 
dagarna mellan valen. 
Inte av vilket parti som du röstar på i riksdagsvalet! n

Ge ett bidrag till vår valfond!
Swisha valfri summa till 123 504 71 05.


