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Kampanj för fler jobb
bygg proteströrelse mot arbetslösheten - regering & opposition delaktiga i jobbkrisen

Arbetslösheten måste be-
kämpas. Under 2010 beräk-
nas nära elva procent  stå
utan jobb i Sverige. I Väster-
botten var 13 300 personer
öppet arbetslösa eller i åt-
gärder i december. Oavsett
om det blir ett nytt ras i eko-
nomin, eller en svag åter-
hämtning, anser de flesta be-
dömare att arbetslösheten
kommer att bita sig fast på
en ny och högre nivå. Arbe-
tare och ungdomar får be-
tala kapitalismens kris.

Värst drabbas de unga. Ar-
betslösheten för 15–24-åringar
riskerar att nå upp till skräm-
mande 30 procent under året.
Undersökningar pekar ut arbets-
löshet som den enskilt vikti-
gaste orsaken till  ökad psykisk
ohälsa bland unga. En annan
grupp som drabbas hårt är in-
vandrare. Över 21 miljoner tim-
mar arbetskraft går till spillo,
varje vecka, på grund av ar-
betslöshet. Ett fruktansvärt slö-
seri med mänskliga resurser.

Kampen gäller även löner
och arbetsvillkor. Med krisen
som förevändning sägs fast
anställda upp för att ersättas
av inhyrd personal ”vid behov”.
Ett lokalt exempel är Ålö Ma-
skiner som försökte ta in
bemanningsföretag trots att
man just sagt upp personal.
Här tvingades företaget att
backa. Striderna kommer att

hårdna både när det gäller lön
och rätten till fasta jobb. Vå-
rens avtalsrörelse kan bli het.

Ett skäl är att det finns
pengar - till jobb och löner.
Vinsten i de drygt 70 största
börsföretagen uppgick för i fjol
till nära 280 miljarder kr!
100 000-tals personer kan an-
ställas inom vård-skola-om-
sorg och industri.
Tonen mellan Reinfeldt och
Sahlin kan verka hård. Men
varken regering eller opposi-
tion ifrågasätter marknadens

krav på nedskärningar och
privatiseringar.  Därför förmår
inget av blocken stoppa ar-
betslösheten och garantera
alla ett anständigt liv. Krisen
understryker behovet av ett
nytt Arbetarparti - med kraft
att förverkliga parollen ”arbete
åt alla”.

Rättvisepartiet Socialisterna i
Umeå kommer att ställa job-
ben i centrum för  årets val.
Redan i höstas startade vi
enhetsinitiativet Kampanj
För Jobb.

RS i Umeå fullmäktige:
19 år av kamp har gett
resultat

sid 4

sid 2-3

Det röda partiet
- för de gröna
industrijobben

Umeå: skrytprojekt
eller satsning på jobb

sid 3

Västerbottens landsting ska
spara 400 miljoner år 2010-
2012. Detta ska ”...ske ge-
nom att verksamheterna
minskar sina personal-
kostnader motsvarande ca
200 färre anställda år 2010
och ca 600 anställda 2011...”

Nedskärningarna slår hårt. Ett ex-
empel är psykogeriatriken: jämfört
med våren 2009 kommer antalet
platser att halveras. Per-Olov Jo-

hansson har jobbat som vårdare  i
33 år och är medlem i RS i Umeå.
- Halveringen innebär en katastrof
för demensvården.

Protest för jobben - 8 mars
- I Sundsvall
demonstre-
rade uppåt
400 personer
till försvar av
vårdjobben.
D e t s a m m a
krävs nu i
Umeå.
RS kommer att kontakta andra or-
ganisationer för en gemensam de-
monstration för jobben 8 mars.

Stålbad för skola och omsorgen
Även Umeå kommun drabbas.
Jämfört med situationen då bud-

geten togs i juni 2008 har kommu-
nens resurser minskat med totalt
400 miljoner under två år.

Minskade resurser i Umeå kommunMinskade resurser i Umeå kommunMinskade resurser i Umeå kommunMinskade resurser i Umeå kommunMinskade resurser i Umeå kommun
2010 ........................... -110 miljoner
2011 ........................... -334 miljoner
S:a .............................. -444 miljoner

Tabell: situationen i jan 2010 jmf med juni 2008 -
efter det statliga extrabidraget till kommunerna

Detta riskerar att leda till färre an-
ställda, ökade barngrupper i skola
och förskola, minskad personaltät-
het inom omsorgen, mm. Verk-
samheter, som redan påtvingats
nedskärningar, drabbas ytterligare.

Fler äldreboenden krävs
Situationen inom äldreomsorgen
visar vad nedskärningar kan leda
till: Under 2005 – 2008 minskade
personaltätheten på sjukhemmen
i Umeå, under dag/kväll, med över
20 procent. Varje boende fick 5 tim-
mar mindre omvårdnad i veckan!
I år ska socialnämnden, där äldre-
omsorgen ingår, skära ned ytterli-
gare 40-80 miljoner. Detta trots att
det är mer personal som behövs.

Öka lärartäthet - behåll skolor
För- och grundskolan ska spara 10
miljoner år 2010. Men skolan behö-
ver mer resurser - inte mindre.

1000 jobb hotas inom vård, skola och omsorg - nu krävs protester

Du behövs i
Kampanjen För
Jobb!

Hör av dig idag.

Telefon: 090-19 47 34,
19 47 35, 073-80 55 363
E-mail:
rattvisepartiet.umea@telia.com

U M E Å B I L A G AU M E Å B I L A G AU M E Å B I L A G AU M E Å B I L A G AU M E Å B I L A G A

I denna ”Umeåbilaga” kan du
läsa om vårt arbete: för jobb och
bättre miljö, mot rasism och
pamparnas skrytprojekt i Umeå.

Detta är materialets tyngsta in-
slag - som handlar om jobben:

* försvara 1000 jobb inom
vård-skola-omsorg, s 1

* gröna industrijobb, s 2-3

* avindustrialisering eller
demokratisk socialism, s 3

RS-banderoll vid demonstration då Maud Olofsson och 300 EU-pampar besökte Umeå i fjol
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5 400 000 000 kr
- delade de fyra svenska
storbankerna ut i bonusar till sina
högsta tjänstemän (år 2009)

Den fjärde rapporten från FN:s
klimatpanel, 2007, redogjorde
för olika konsekvenser av den
globala uppvärmningen. Det al-
ternativ där koncentrationen av
växthusgaser stabiliserades på
den lägsta nivån innebar en höj-
ning av temperaturen på mel-
lan 2-2,4 grader vid slutet av
detta århundrade.

För att begränsa temperatur-
höjningen till ca 2 grader krävdes:
* trendbrott: utsläppen av växthus-
gaser måste börja minska inom tio år,
* utsläppen måste minska med

I kampen för jobb och klimat är
det viktigt att inte upprepa tidigare
misstag. Under 70- och 80-talet an-
såg många inom miljörörelsen att
industrin, och även dess anställda,
var motståndare i kampen för mil-
jön. Samtidigt fanns det en bristande
förståelse inom facken för miljö-
problemen. Detta försvårade en al-
lians mellan arbetare och miljöaktiv-
ister – en allians som skulle ha inne-
burit ett historiskt steg framåt – i
kampen för jobb och  miljö. Splitt-
ringen gynnade storföretag och
fackpampar.

Enad kamp för jobb och miljö
Den nödvändiga kampen för gröna
industrijobb har en helt annan chans
att lyckas om den kan kopplas  till ar-
betet för att stoppa utsläppen av
växthusgaser. Även kampen mot ar-
betslösheten får betydligt större tyngd
om den förs både av aktivister ur ar-
betarklassen och miljörörelsen. Gröna
industrijobb har en unik möjlighet
dels att förena kampen för jobb och
miljö, dels att lägga  grunden för en
nödvändig allians mellan industrins
anställda och de inom miljörörelsen
som inte är industrifiender.

Massproduktion av alternativ
brådskar. Det finns idag ca 750
miljoner fordon i världen. Om tio
år beräknas antalet ha ökat till över
en miljard. Detta riskerar att ytterli-
gare öka utsläppen av växthusgaser
- dramatiskt. Ett av de viktigaste in-
slagen i en framtida grön industri
är därför utveckling av mindre miljö-

Klimatet kräver trendbrott
50 – 85 % jämfört med år 2000,
*denna minskning måste vara ge-
  nomförd senast år 2050.

(senare forskning har antytt att minsk-

ningen måste gå ännu snabbare)

Trendbrott: sanningens ögon-
blick
Att stabilisera mängden växthusga-
ser på den lägsta nivån framstår som
ett måste.  För att klara målet krävs
flera strategier samtidigt. Dels måste
förnyelsebar energi – som sol, vind
och vatten – börja massproduceras.
Detta för att klara det långsiktiga

Rättvisepartiet Socialisterna anser att framtida gröna industrijobb
utgör en viktig del både i kampen mot arbetslöshet och utsläpp av
växthusgaser. Industriproduktion, baserad på en demokratisk pla-
nering av vad som produceras och hur produktionen går till, är en
grundförutsättning för att såren i miljön ska kunna läkas.

skadliga bränslen. Både fossila och
icke fossila. Dessa bränslen  medför
större eller mindre problem även de.
Men skulle en massproduktion
komma igång  skulle detta innebära
ett verkligt steg framåt. Ska trend-
brottet  klaras – vilket innebär att
utsläppen av växthusgaser börjar
minska inom 10 år – måste mass-
produktion av bränslen som är
mindre skadliga påbörjas snarast.
Att klara trendbrottet  handlar om
den mänskliga civilisationens fort-
bestånd (se artikel nedan).

Elbilar och el-hybrider: Sedan
1997 har det sålts ca 2,9 miljoner
elhybrider totalt i världen. Störst är
Toyota. Under det kommande de-
cenniet tror de sig kunna sälja en
miljon elhybrider per år. Och det
finns fler bilfabrikanter. Elbilen re-
presenterar framtiden. Men även
om försäljningen fördubblas skulle
det ta över 300 år att byta ut alla
750 miljoner fordon! Detta räkne-
exempel är inte exakt vetenskap.
Under gynnsamma förutsättningar
kan försäljningen öka långt snab-
bare. Men exemplet räcker för att
visa vilken gigantisk uppgift det är
att byta ut dagens fordonspark.
Det understryker också, med all
önskvärd tydlighet, på det enorma
behovet av att omedelbart börja
producera bränslen som kan an-
vänds i dagens motorer - och som
är mindre skadliga för miljön.

Massproduktion måste komma

igång. Och det krävs satsning på

mer än ett bränsle. Produktionen
måste också byggas upp för att vara
flexibel. Detta för att kunna ta till-
vara förbättringar från framtida
forskning och erfarenheter från
själva massproduktionen. En snar
massproduktion, fler än ett alterna-
tiv, flexibilitet att kunna tillvarata
förbättringar, är avgörande för att
klara det nödvändiga trendbrottet.

Nya bränslen: minskning av koldioxidutsläpp jmf med bensin/diesel och
behov av modifiering.

Bränsletyp minskning modifieringsbehov
* Syntetisk diesel/BTL - 80 % modifiering ej nödvändig
* Biodiesel (RME) - 50 % mindre modifieringar
* Etanol (E85) - 44 % mindre modifieringar
* DME - 95 % stora modifieringar
(Förbättringarna är uträknade enligt metoden Well to Wheels)

Grön produktion i Västerbotten
Det finns flera alternativa bränslen
varav vissa kan massproduceras re-
dan idag. De mest intressanta är de
som kan användas direkt och inte
kräver modifiering av lagring, trans-
porter, fordon och motorer. Synte-
tisk diesel baserad på biomassa
(BTL) är ett exempel (se tabellen).
Syntetisk diesel kan användas i exis-
terande motorer samt blandas med

målet att minska utsläppen med
50 – 85 %. En sådan satsning krä-
ver väldiga investeringar. Men det
svåraste är att åstadkomma trend-
brottet – att få utsläppen av
växthusgaser att börja minska – och
dessutom inom ett fåtal år. Det är
lätt att tala om stora och dyra för-
ändringar i framtiden. Det är långt
svårare att genomföra förändringar
som innebär åtaganden idag. Det är
trendbrottet, då utsläppen verkligen
ska börja minska, som innebär ”san-
ningens ögonblick”.

Makthavarnas misslyckande, i
Köpenhamn dec 2009,  att komma
överens om konkreta åtgärder för
att minska utsläppen utgör ett förö-
dande exempel på just detta. Det
handlar bl a om att förändra en glo-
bal infrastruktur som i över hundra
år byggts upp kring teknologi base-
rad på fossila bränslen. Självklart
krävs omfattande investeringar i ny

teknik. Men dessutom tillkommer
andra svårigheter. Den ”fossila”
infrastrukturen, kombinerad med
ett ekonomiskt system där låga
energikostnader ger konkurrens-
fördelar, leder automatiskt till ökade
utsläpp.

Kontrollen över billiga energi-
tillgångar har säkrats, inte bara ge-
nom investeringar i fossil teknik,
utan också genom statskupper och
krig – från England och Frankrikes
koloniala välden till USA:s invasion
av Irak. Detta präglar dagens förhål-
lande mellan en rad stater.
Ett trendbrott skulle kräva ett är-
ligt samarbete mellan företag och
länder. Men detta är omöjligt un-
der kapitalistisk konkurrens.
Tvärtom kännetecknas utveck-
lingen idag av allt hårdare politiska
och ekonomiska motsättningar.
Ett tydligt exempel är förhållandet
mellan USA och Kina. Skulle USA

göra dyra investeringar i miljövän-
lig teknik skulle detta missgynna
amerikanska företag i konkurren-
sen med t ex  Kina. Och tvärt om.
Detta försvårar trendbrottet.

Ny social ordning…
För att klara trendbrottet krävs
inte bara omvälvande teknik utan
även sociala och politiska omvälv-
ningar – inom och mellan länder.
Detta kan inte ske utan bygget av
nya sociala rörelser och partier.
När det gäller den tekniska om-
välvningen måste två parallella
spår följas samtidigt. För att klara
målet att minska utsläppen med 50
– 85 % krävs massproduktion av
energi från bl a sol och vind. Detta
förutsätter väldiga investeringar.
För att klara själva trendbrottet,
inom mindre än tio år, krävs ome-
delbara satsningar på att även ut-
nyttja den fossila infrastrukturen -
fast på ett mer miljövänligt sätt.

vanlig diesel. Beroende på hur
mycket fossil energi som används i
tillverkningen kan utsläppen, jäm-
fört med vanlig diesel, minska med
upp till 80 %! Med tanke på att 45
% av alla CO2-utsläpp från fordon i
Sverige kommer från diesel, och då
andelen dieselfordon ökar, måste
BTL anses vara intressant.
Problemet med BTL-dieseln är att
produktionen ännu sker i mycket li-
ten skala då tekniken är relativt ny.
Men forskning och utveckling sker i
bl a Piteå, Värnamo – och Umeå
(Universitetet och Skogshögsko-
lan). Det som krävs är masspro-
duktion. I detta led har Umeå och
länet goda förutsättningar. Detta
tack vare tillgången på råvaror från
skogsbruket och väldiga oanvända
åkerarealer, vilket gör att det inte
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Grön industri

Rättvisepartiet Socialisterna
bekämpar nedskärningar,
men även de skrytprojekt som
Makteliten (S+M m fl) planerar:

Kulturhuvudstadsåret 2014
Jippot beräknas idag kosta 410 mil-
joner, varav umeborna sägs ska stå
för 100 miljoner. Men kostnaden
kan bli långt högre. Den ekono-
miska krisen gör att sponsorer
som företag och stat mycket väl
kan dra sig ur - helt eller delvis.
Att satsningen är ett jippo under-
stryks av den planerade öppnings-
ceremonin. Då ska isen sprängas
bort från delar av umeälven och
tusentals renar fås, att till tonerna
av körsång, springa genom centrala
Umeå!

Samtidigt har makthavarna
skurit ned på ”vardagskulturen”,
bl a genom minskade öppettider
på biblioteken och skolned-
skärningar. Till detta ska läggas att
Makteliten knutit en rad andra skryt-
projekt till kulturhuvudstads-
jippot. Detta till en kostnad på flera
miljarder!

Evenemangsarenan
En kommunal utredning visar att
en evenemangsarena, med plats för
ca 8 000 personer, behöver inkom-
ster från ishockeyn för att gå ihop.
Beräkningen förutsätter att
Björklöven flyttar till den nya are-
nan och fördubblar (!) sitt åskådar-
antal. Det är troligt att umeborna
får stå för mellanskillnaden om
Björklöven misslyckas med detta.

Umeå Arena (ishallen)
I slutet av 90-talet nästan skänkte
Umeå kommun bort ishallen. Till
Björklövens fromma. Ett antal ex-
klusiva loger byggdes - bl a för alko-
holkonsumtion. Dessutom gavs ett
20-årigt inflationsskyddat bidrag på
sex miljoner kr per år. Motivet var
att Löven behövde stöttas. RS pro-
testerade. Vi ansåg bl a att hante-
ringen  var  ett ”högriskprojekt” för
umeborna.
År 2009 tog kommunledningen till-
baka Umeå Arena. Då uppgick för-
lusten för kommunen till drygt 60
miljoner. Men kostnaderna kan bli
ännu större - om ishockeyn försvin-

ner. Den planeras ju att flytta till
evenemangsarenan!

Äventyrsbadet byggs av en pri-
vat entreprenör mot att kommu-
nen betalar inträde för skolelev-
erna. De 22 miljoner per år som
kommunen utlovat motsvarar 550
kr per badtillfälle! Placeringen av
badhuset riskerar att öka biltrafi-
ken i centrala Umeå och ytterligare
försämra luften.

Andra exempel på skrytprojekt
är nya läktare på Gammliavallen,
Kulturens Hus, m fl.

Istället för skrytprojekt måste en
investeringsplan upprättas där fler
äldreboenden och förskole-
avdelningar ingår. Liksom
biblioteksfilialer och ungdoms-
gårdar ute på stadsdelarna.
Rättvisepartiet Socialisterna är inte
emot alla investeringar. Men även
när det gäller arenor, kulturhus,
mm, måste kostnader vägas mot
nytta. Och försvaret av vård, skola
och omsorg måste gå före skryt-
projekt! Det anser vi i RS.

Försvar av skola och omsorg går före skrytprojekt för miljarder

  jobben  jobben  jobben  jobben  jobben

1 234 000 människor
i Sverige står utanför arbetsmarknaden -
trots att de vill ha jobb

Avindustrialisering hotar - kamp krävs för investeringar
En avindustrialisering hotar
stora delar av Sverige. Bland
annat Umeåregionen.  Volvo
Lastvagnar kan tas som ex-
empel. Under krisen 2008 -
2009 minskade antalet an-
ställda från 2 500 till ca 1 500.
Industrijobben har enorm betydel-
se. Beräkningar före krisen visade  att
uppåt 12 % av alla jobb i Umeå skulle
försvinna om Volvo  lades ned. Skä-
let är att när en stor industri avske-
dar försvinner även jobb hos un-
derleverantörer och inom den pri-
vata tjänstesektorn som säljer bok-
föring, transporter, mm. Då under-
mineras skatteunderlaget vilket drab-
bar vård-skola-omsorg.
Det finns fortfarande skäl att oroa
sig för en hotande nedläggning av
delar av Volvo i Umeå - samt de ne-
gativa effekter detta skulle få för hela
regionen. Av en rad skäl borde kri-
sen för Volvo Lastvagnar ha fått
Umeås makthavare att ställa företa-
gets överlevnad, och industrijob-
ben, i centrum.  Men istället jublade
makthavarna över kulturhuvud-
stadsåret och andra skrytprojekt.

Stoppa plundringen av Volvo.
Vi som anser industrin nödvändig
oroas däremot. En allt större del av
företagens vinster har gått till aktie-
utdelningar - istället för till investe-
ringar. Volvokoncernen - där last-
bilstillverkningen dominerar - utgör
ett särskilt tydligt  exempel. Under
åren 2003 - 2007 gjorde Volvo en
vinst på 56,8 miljarder kr. Hela den-
na väldiga summa delades ut. Men
ägarna krävde, dessutom, ytterliga-

re 2,6 miljarder i utdelningar. Detta
innebar en ökad skuldsättning. Re-
sultatet blev att då krisen slog till
stod Volvokoncernen svagare -  trots
fem år av  rekordvinster. Detta mås-
te betecknas som sjukt.

- Ägarnas kortsiktiga girighet inne-
bar att företaget hade mindre möj-
lighet att behålla personal och kun-
nande under
n e d g å n g e n .
Umeås styran-
de borde ha rea-
gerat hårt  emot
detta. Ett fack-
ligt veto mot
a v s k e d a n d e
borde införas,  säger Ingrid Eriks-

son, ledamot i fullmäktige för RS.

Investeringar - inte plundring
I Umeåregionen spelar skogsteknik-
företagen en viktig roll. Det handlar
om ett tiotal företag som produce-
rar skogsmaskiner och komponen-
ter. Under högkonjunkturen syssel-
satte dessa ca 1 200 personer. Under
en period kom var fjärde skogsma-
skinkran, i världen, från Cranab i
Vindeln. I branschen finns stora
möjligheter. Detta gäller exempel-
vis avverkning och utveckling av
produktion av alternativa bränslen
(se artikel om gröna industrijobb).

Statligt ägande...
Liksom Volvo konkurrerar skogs-
teknikföretagen på världsmarkna-
den. Detta kräver stora och långsik-
tiga investeringar, både i ny teknik
och vidareutbildad personal. Men

Detta under den kritiska fas då en
hundraårig tradition av ökande ut-
släpp ska stoppas och en minsk-
ning ska påbörjas.

…med en fossil infrastruktur
Vikten av att förbättra den rådande
infrastrukturen kan åskådliggöras
av transportsektorn i Sverige som
står för en tredjedel av landets to-
tala utsläpp av växthusgaser. Av
transportsektorns utsläpp står
vägtransporterna för över nio tion-
delar. Även när det gäller energi-

användningen inom transport-
sektorn står vägtransporterna för
över nio tiondelar. Och av den en-
ergi som vägtransporterna kräver
utgör fossila bränslen 97 %.
Transportsektorn är alltså den sek-
tor som står för de största utsläp-
pen av växthusgas i Sverige.
Transportsektorn domineras idag
helt av vägtransporterna – som i sin
tur är helt beroende av fossila bräns-

len. Denna situation är dessutom
absolut inte unik för Sverige.
Hela infrastrukturen för väg-
transporter – råvara, frakt, bensin-
stationer, fordon och förbrännings-
motorer – domineras av fossila
bränslen och teknik.

För att klara kapplöpningen mot
miljöklockan – i syfte att åstad-
komma trendbrottet - måste de mer
miljövänliga alternativ som finns
(till vanlig bensin och diesel) börja
massproduceras och tas i bruk. Detta
både på snabb och bred front.
Alltså: om trendbrottet ska klaras
måste den existerande fossila struk-
turen utnyttjas fast på ett mer miljö-
vänligt sätt - detta parallellt med
uppbygget av ny infrastruktur -
med produktion av energi från sol,
vind och vatten. I denna process har
Västerbotten och Umeå resurser och
kan spela en roll.

uppstår någon konkurrens med
matproduktionen.  Uppåt 30 000
hektar skulle kunna användas för
odling av energigrödor. En sådan
gröda som är särskilt lämplig att
odla i mellersta och norra Sverige
är rörflen. Länsstyrelsen har gjort
en studie kring möjligheten att
odla rörflen i Norrbotten. Lik-
nande studier borde ske bl a här i
Västerbotten. Odling av energi-
grödor – t ex för produktion av
syntetisk diesel – skulle kunna bi-
dra till gröna industrijobb och till
en ny era av jord- och skogsbruk.

Vindkraft kan ge jobb i länet
Vindkraften visar att den förnyelse-
bara energin också har  förutsätt-
ningar att skapa nya industrijobb.
Vissa beräkningar antyder att en ut-
byggnad kan innebära hela 1 000 nya
årsarbeten inom fem år i länet. Än
har det bara byggts 46 vindkraftverk
men byggtillstånd och planer finns
för ytterligare 900.
Precis som kring nya bränslen finns
det frågetecken. Det är oklart hur
många kraftverk som kommer att
byggas i slutänden. Det finns också
risk för en upprepning av vad som
hände då vattenkraften byggdes ut.
Efter utbyggnaden blev väldigt lite
av jobb och kunnande kvar (en risk
då vinstkrävande energibolag beslu-
tar). En ambitiös statlig investe-
ringsplan krävs för utbyggnaden.
Piteå kommun är ett positivt ex-
empel. Där har diskussioner förts
om  lokal tillverkning av delar till
de 1101 vindkraftverk som plane-
ras att byggas i närområdet.
Energibolagen borde också betala
skatt i de kommuner där de bedri-
ver produktion.

Spårbilar – framtidens kollektiv-
trafik?
Umeå kommun har, i en utredning
från Näringsdepartementet, föror-
dats som en av fyra möjliga försöks-
kommuner när det gäller byggande
av spårbilssystem. Spårbilar har re-
dan testats i bl a Frankrike med goda
resultat. Enligt utredningen skulle
ett utbyggt spårbilssystem i Umeå
kunna minska bilresorna med
14 400 per dag. Detta skulle minska
utsläppen av koldioxid med 4000
ton/år. Med ett spårbilssystem,
bland de första i världen, skulle
Umeå kunna bli platsen för en rad
olika utvecklingsprojekt. Detta
skulle kunna skapa både jobb och
kunnande. Vi anser att Umeå kom-
mun måste delta i detta försök.

Om Rättvisepartiet Socialis-

terna styrde Umeå skulle det sat-
sas på jobb. I makthavarnas kultur-
huvudstadsansökan sägs att 7 mil-
jarder ska satsas på olika anlägg-
ningar. Botniabanan stöder även vi.
Men flera satsningar, som Evene-
mangsarenan, är skrytprojekt. Om
RS styrde Umeå skulle resurser is-
tället användas  för att försvara job-
ben i vård-skola-omsorg. Vi skulle
försvara  jobben inom industrin
och ta initiativ till produktion av
renare energi för att öka jobben
och minska växthusgaser. RS har
ett verkligt Program För Jobb.

Umeå kan bli försökskommun för
spårbilar

Jan Hägglund

Davis Kaza

som exemplet från Volvokoncernen
visat är detta inte förenligt med pri-
vat ägande och kortsiktiga vinstin-
tressen.
För att vinsterna ska återinvesteras,
och företagen undgå plundring typ
Volvo, behövs ett statligt ägande.
Men detta är inte nog.. Dessutom
krävs att arbetare och ingenjörer får
demokratisk kontroll över företa-
gets långsiktiga planer för hur vin-
sterna används och därmed över
produktionens långsiktiga inrikt-
ning och utveckling.

...och långsiktig planering
Skogsteknikföretagen i länet utgör
de enda företag inom branschen
som uppfyller kravet att få kallas
”kluster”. Ett skäl är det nära sam-
arbetet. Men ett gemensamt ägande
för långsiktiga investeringar, och en
produktion under löntagarnas kon-
troll, innebär ännu större möjlighet
till samordnad utveckling.

Demokratisk socialism
Inom ramen för ett gemensamt
ägande kommer en planerad verk-
samhet att vara möjlig. Olika före-
tags kunnande hemlighålls inte utan
kommer alla tillgodo. Detsamma
gäller för forskningsresultat från ex-
empelvis skogshögskolan. Statligt
ägande under demokratisk kontroll
skulle utveckla dagens kluster till en
”skogsteknisk koncern”. På så sätt
kan  hotet om avindustrialisering
stoppas. Detta kräver ett kämpande
arbetarparti - med demokratisk so-
cialism på programmet.

  PPPPPatrik Bratrik Bratrik Bratrik Bratrik Brännbergännbergännbergännbergännberg
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Umeå-bilaga

Sverigedemokraterna (SD), ett
rasistiskt högerparti, vill ta sig
in i Umeå kommunfullmäktige i
valet 2010.

Sverigedemokraterna påstår att
de ”försvarar arbetarnas intres-
sen”. Men i verkligheten hotar SD
jobben! I de kommuner där SD
har mandat röstar de för ned-
skärningar - mot jobb. Enligt
SD:aren Carina Herrstedt ”uteslu-
ter inte SD någon besparing på
förhand”.

Sverigedemokraterna - ännu ett nedskärarparti

”Skottet brann,

  blodet rann,

  Olof  Palme

  han försvann”

Specialbilaga inför valet 2010 från Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå

SD bildades av nazister och i
början av 1990-talet kopplades par-
tiet ihop med en rad våldsdåd. Un-
der flera års tid har Sverige-
demokraterna försökt
”putsa fasaden” för att
framstå som mer rums-
rena.
Men rasismen lever kvar
inom SD. Radioprogrammet Ka-
liber avslöjade att partiledaren
Jimmie Åkesson vid ett internt
möte sjöng med i en sång som hyl-

SD-ledaren Åkesson hyllade mordet på Olof Palme
lade mordet på Olof Palme. ”Skot-
tet brann, blodet rann, Olof Palme
han försvann” löd en textrad. Ha-

tet mot Olof Palme och
hela välfärdsstaten, som
odlades inom höger-
extrema kretsar innan mor-
det, lever fortfarande kvar
inom SD. Framgångar för

SD riskerar att öka det rasistiska
våldet mot invandrare, homo-
sexuella med flera.

SD:s löntagarfientlighet är extra
tydlig i Landskrona, där de fick 22
% av rösterna i valet 2006. Kort
efter valet stödde de ett
nedskärningspaket på 4 miljoner
inom äldre- och handikapp-
omsorgen. År 2008 röstade de för
ett ”rationaliseringsprogram” på
50 miljoner i  kommunala ned-
skärningar.
I Bjuv, SD:s näst starkaste fäste,
har partiet drivit på för
skattesänkningar. Dessa skatte-
sänkningar skulle finansieras med
nedskärningar inom barnomsorg!

I SCB:s undersökning fick SD 5,1
% i Sverige – mer än både C och
KD. SD vinner röster från folk som
är missnöjda med de etablerade
partierna, bl a på nedskärningar
inom vård-skola-omsorg. SD för-
söker framställa sig som ett annat
sorts parti än både högeralliansen
och S med stödpartier.
Men en röst på SD är alltså en röst
på ännu fler nedskärningar inom
vård-skola-omsorg i Umeå. Och
på fortsatt ökad arbetslöshet -
både för svenskar och invandrare.

Också i Umeå handlar det om
att få till stånd ett trendbrott när
det gäller ökande utsläpp.

Redan i slutet av 90-talet stod det
klart att luftkvalitén i centrala Umeå
inte skulle klara de riktlinjer som
finns – med ökade risker för astma,
cancer och hjärt- och kärlsjukdomar
som följd. Under många år var de
lokala makthavarnas (S+M+
FP+KD) lösning att vänta på stat-
liga pengar till stora ringleder. Dessa
omfördelar dock bara utsläppen av
kvävedioxid och t o m ökar utsläp-
pen av koldioxid!
Dessutom har stadsplaneringen,
t ex för externa köpcentra, ökat tra-
fiken ytterligare. Enligt de senaste
mätningarna har antalet platser i
Umeå där miljökvalitetsnormerna
överskrids ökat. Beräkningar anty-
der att antalet platser kommer att
öka ytterligare. Men det finns åt-
gärder som skulle kunna motverka
trenden av ökande utsläpp. Här är
några förslag som Rättvisepartiet
Socialisterna kämpar för:

* Försök med gratis och utbyggd
kollektivtrafik: I Jokkmokk och
Övertorneå är det gratis att åka buss.
I Övertorneå har bussåkandet ökat
och bilåkandet minskat. I Lid-
köping är bussarna gratis på lörda-
gar. I Göteborg åker alla över 65 år
gratis. Fler exempel finns. Umeå
borde följa efter!

* Samordnade varutransporter:
Tunga fordon står för 50 % av de
farliga utsläppen. I Uppsala och Lin-
köping har man gjort försök, att
med hjälp av en gemensam lagerlo-
kal och datastyrning, samordna
godstransporterna. Resultaten från
Linköping är häpnadsväckande:
avgasutsläppen från lastbilar mins-
kade med över 50 % i stadskärnan!
Samordnad varudistribution i
Umeå skulle kunna innebära 300-
350 färre godstransporter/ dygn –
med kraftigt minskade utsläpp.

Centrumtunnel och gratis buss - för renare luft i UmeåCentrumtunnel och gratis buss - för renare luft i UmeåCentrumtunnel och gratis buss - för renare luft i UmeåCentrumtunnel och gratis buss - för renare luft i UmeåCentrumtunnel och gratis buss - för renare luft i Umeå

Rättvisepartiet Socialisternas al-
ternativ till ringlederna har hela
tiden varit en Centrumtunnel.
Det är den enda lösning som
skulle minska antalet fordon på
Västra Esplanaden - E4/E12.
Trafiken som ska passera Umeå leds
ned i en tunnel under Esplanaden
vid Thulehuset och kommer upp
vid Maxgrillen (eller längre norrut).
Den trafik som ska in i Umeå kan
även i fortsättningen köra längst V:a
Esplanaden - ovanpå tunneln.
Till detta vill vi lägga lösningen
med samordnade varutran-
sporter. Den har testats i bl a Lin-
köping med häpnadsväckande goda
resultat. Metoden beskrivs mer ut-
förligt här intill.

Från början var S, V, M, FP, C och
KD alla anhängare till att
bygga ett garage under
Rådhusesplanaden. Gara-
get skulle ha inneburit
ökad trafik i centrala stan.
Dessutom skulle projek-
tet sabotera stadskärnan
under fleråriga byggtiden
och kosta ca 150 miljo-
ner. Rättvisepartiet Socia-
listerna organiserade en
rad protester mot P-garaget. Vi de-

Rättvisepartiets kampanj stoppade
P-garaget under Rådhusesplanaden!

lade ut 10 000-tals flygblad, ge-
nomförde en aktion
vid kommunfullmäk-
tige i gasmasker och or-
ganiserade flera symbo-
liska folkomröstningar,
mm. Först att backa var
V. Sedan ändrade de an-
dra partierna sig - ett ef-
ter ett. Slutligen lades
projektet ned. Vi är
stolta över vår insats i

att stoppa detta orimliga projekt.

Centrumtunnel - samordnade varutransporter

Rösta på Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå kommunval
Kontakta oss: www.socialisterna.org/umea      E-post: rattvisepartiet.umea@telia.com      Telefon: 090-19 47 34, 19 47 35

Nej till Västra Länken. Den inne-
bär en ca 650 meter lång bro över
älven som utgör ett stort ingrepp i
landskapsbilden. Leden försämrar
livsmiljön för  boende på Teg, Böle-
äng, Röbäck samt Umedalen och
hotar det viktiga rekreationsområdet
nedströms Backenkyrkan. Lös-
ningen minskar inte trafiken på
Västra Esplanaden. Däremot ökas
utsläppen av koldioxid.

RS har även sagt nej till Kol-
bäcksleden som ny fyrfilig E4.
Alternativet innebär att mer trafik,
med högre hastigheter, leds genom
Umeås mest tättbefolkade områden.
Detta utan någon större förbättring
på Esplanaden. Nydalasjön hotas.

Davis Kaza

Då vi ställde upp i valet i Umeå
1991 löd vårt enda vallöfte: ”vi
kommer att göra allt för att an-
vända kommunfullmäktige till att
stödja och mobilisera alla dem
som är beredda att strida för att
slå tillbaka högerkrafterna …”.

Detta har vi hållit. Genom att be-
söka arbetsplatser har vi fått en bre-
dare kontaktyta med arbetare än vi
någonsin haft. Tillsammans med
dessa har vi genomfört en rad stri-
der. Mot nya arbets-organisationer,
individuella löner och ned-
skärningar.

Det största ursinnet hos maktha-
varna väckte vi 1996. En tredje-
del av budgeten för ungdoms-
gårdarna i Umeå skulle bort. Tu-
sen personer samlades utanför
fullmäktige. För att tala med
makthavarna. Men de blev non-
chalant  behandlade. Av Holm-
lund. Och marscherade upp på
fullmäktiges läktare. Med plakat.
Ordförande i fullmäktige fick fri-
spel. Fullmäktige avblåstes. Och
det ringdes efter polis. Ett försök
till R-evolutionen hade inletts. Av
Offensiv! Men då två poliser kom,
småfnissande åt ryktena om revo-
lution, hade alla gått på lunch.
Både revolutionärer och andra.
En upprörd debatt följde – om
våra ”metoder”. Alltid dessa
metoder. Men de fungerade.
Nedskärningarna på 5,1 miljoner
reducerades till 1,1 miljoner. Och
ungdomsgårdarna blev kvar. För
en tid.

Ryktet om vår militans spred sig.
När två entreprenörer i porr-
branschen planerade att starta
mer avancerad verksamhet blev
vi tipsade. Och vi grep in. Vi av-
slöjade att bakom en oskyldig fa-
sad fanns ambitioner, bl a på in-
spelning av porrfilm. Och att le-
verera unga flickor till fester. Vi
organiserade demonstrationer –

utan tillstånd. Och blev förevigade
på en polisfilm. Klubben fick aldrig
vind i seglen. Och försvann. Den
hette Afrodite.

Vi lovade även att aldrig bli upp-
köpta. Under dessa 19 år har ingen
ledamot, för egen räkning, behål-
lit ett arvode. Inte ens en jullunch
har vi tuggat i oss.

Löftet från 1991 var att kämpa.
Och kämpa har vi gjort. Delar av
Etablissemanget har verkligen ha-
tat oss. Tänker på sossarnas Len-
nart Holmlund. Det har handlat
om verkligt hat. Och i media har
vi, till och ifrån, fått springa gat-
lopp.

Men allt detta vägs upp, och mer
därtill, då personal vågat lita på oss
då vi rekommenderat strejk – trots
att både fack och arbetsgivare ho-
tat med avsked.

Har vi gjort någon nytta? Svaret är
ja. Utan oss inne i fullmäktige, ute
på arbetsplatserna, ute på torgen
och i dörrarna hade det funnits
färre anställda. Inom äldreomsorg.
Exempelvis. Vi har fört en
försvarskamp under dessa år. För
jobben. Nu är det dags för mer of-
fensiv kamp. Tillsammans. Offent-
ligt anställda och privat. Ungdo-
mar och invandrare. För jobb. Mot
rasism.

Vi är redo för 19 nya år. Med
kamp. Mot pampförmåner.

Jan Hägglund
gruppledare i kommunfullmäktige

för Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå
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