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Kampanj för fler jobb
inom vård-skola-omsorg, industri och framtidens gröna sektor
Arbetslösheten måste bekäm-
pas. Under 2010 beräknas ar-
betslösheten i Sverige
komma upp till nära elva pro-
cent. I Västerbotten var 13
300 personer öppet arbets-
lösa eller i åtgärder i decem-
ber. Oavsett om det blir ett
nytt ras i ekonomin, eller en
svag återhämtning, anser de
flesta bedömare att arbetslös-
heten kommer att bita sig fast
på en ny, och mycket högre,
nivå.

Rättvisepartiet Socialisterna
kommer att ställa jobben i
centrum för årets kommunal-
val i Umeå - därför driver vi
Kampanjen För Jobb.

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. Ökad arbetslöshet
minskar skatteintäkterna och
skapar en ytterligare våg av
nedskärningar inom vård-skola-
omsorg. Välfärdssamhället
rämnar.

Men det finns pengar till jobb.
Vinsten i de drygt 70 största
börsföretagen uppgick för i fjol
till nära 280 miljarder kr!

100-tusentals personer skulle
alltså kunna anställas – både
yngre och äldre, både svenskar
och invandrare. Behov finns
inom vård-skola-omsorg. Behov
finns inom en framtida grön in-
dustrisektor. Över 21 miljoner
timmar arbetskraft går till spillo,
varje vecka, på grund av ar-
betslöshet. Ett fruktansvärt slö-
seri med mänskliga resurser.

Kampen gäller även löner och
arbetsvillkor. Arbetslöshet
sporrar makthavarna att införa
fler tidsbegränsade anställ-

ningar. Och med krisen som
förevändning sägs fast an-
ställda upp – för att ersättas av
inhyrd personal ”vid behov”. Ett
exempel är Ålö Maskin, som
ville ta in bemanningsföretag
trots att man just sagt upp per-
sonal. Striden kommer att
hårdna både när det gäller lön
och arbetsvillkor.

Kampanjen För Jobb syftar
till att ge alla ett anständigt
liv. Det gäller kampen för löner,
trygghet, arbetstid och arbets-
miljö. Det gäller att ett avskaf-

fande av arbetslösheten också
skulle lösgöra enorma resurser
- resurser som kunde användas
i kampen mot fattigdom, globala
uppvärmningen och ökad livs-
kvalitet för gamla och sjuka.

Materialets tre tyngsta inslag
handlar om:

* hotet mot 1 000 jobb inom
   vård-skola-omsorg, s 1

* gröna industrijobb, s 2-3

* avindustrialisering eller
   nyinvestering, s 3

Vår kampanj stoppade
P-garaget under
Rådhusesplanaden

sid 4

sid 2-3

Det röda partiet
- för de gröna
industrijobben

Skrytprojekt hotar
äldreomsorgen
i Umeå

sid 3

Västerbottens landsting ska
spara 400 miljoner år 2010-
2012. Enligt Landstings-
styrelsen måste detta ”i för-
sta hand ske genom att
verksamheterna minskar
sina personalkostnader mot-
svarande cirka 200 färre an-
ställda år 2010 och cirka 600
anställda 2011.”

Även patienter och anhöriga drab-
bas då antalet vårdplatser minskas.
Ett exempel är psykogeriatriken:
jämfört med situationen våren
2009 kommer antalet platser att
halveras.

Per-Olov Jo-
hansson har
jobbat som
vårdare  i 25 år.
- Halveringen
innebär en ka-
tastrof för
d e m e n s -
vården, säger Per-Olov.

Protest för jobben - 8 mars
Per-Olov, som är medlem i Rätt-
visepartiet Socialisterna, är en av ini-
tiativtagarna till en demonstration
mot nedskärningarna den 8 mars.
Per-Olov kräver också i en motion
inom Kommunal att facket måste

ta strid och börja försvara jobben
och därmed vårdkvalitén.

Stålbad för skola och omsorgen
Även Umeå kommun drabbas av
minskade resurser. I jämförelse med
situationen då budgeten togs i juni
2008 har kommunens resurser
minskat med drygt 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 vård i veckan! I år ska
socialnämnden, där äldreomsor-
gen ingår, skära ned ytterligare 40-
80 miljoner!

Över 1000 jobb hotas inom vård, skola och omsorg Ökad lärartäthet - behåll skolor
För- och grundskolan ska spara 10
miljoner år 2010. Men vad skolan
behöver är mer resurser - inte min-
dre.
Anna Hed-
lund är lärare
och fullmäk-
tigeledamot
för Rättvise-
partiet Socia-
listerna.
- Engagemanget från föräldrar och
elever på Östra Ersboda och Sofie-
hem, verkar glädjande nog ha räd-
dat dessa skolor. Protester behövs
även för ökad lärartäthet och min-
dre klasser, säger Anna.

Du behövs i
Kampanjen För
Jobb!

Hör av dig idag.

Telefon: 090-19 47 34,
19 47 35

E-mail:
rattvisepartiet.umea@telia.com
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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 tre
saker:
* trendbrott: utsläppen av växthus-
gaser måste börja minska inom tio år,

I kampen både för jobb och klimat
är det viktigt att inte upprepa tidi-
gare misstag. Under 70- och 80-talet
ansåg många inom miljörörelsen att
industrin, och även dess anställda,
utgjorde motståndare i kampen för
miljön. Denna inställning
försvårade en allians mellan arbetare
och miljöaktivister – en allians som
skulle ha inneburit ett historiskt steg
framåt – i kampen för fler jobb och
miljö. Splittringen gynnade storfö-
retag och fackpampar.

Gemensam kamp för jobb och
miljö
Kampen för gröna industrijobb
kommer att ha en oändligt mycket
större chans att lyckas om den kan
kopplas bl a till arbetet för att stoppa
utsläppen av växthusgaser. Kampen
mot arbetslösheten får också större
tyngd om den förs både av aktiv-
ister ur arbetarklassen och miljö-
rörelsen. Gröna industrijobb har en
unik möjlighet att dels förena arbe-
tet för jobb och miljö, dels lägga en
grund för en nödvändig allians mel-
lan arbetarrörelsen och seriösa delar
av miljörörelsen.

Massproduktion av alternativ
brådskar
Ett av de viktigaste globala inslagen
i en framtida grön industri är pro-
duktion av alternativa bränslen. Det
finns idag uppskattningsvis 750
miljoner fordon i världen. Inom tio
år beräknas detta antal stiga till över

Klimatet kräver trendbrott
* utsläppen måste minska med
   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)

Trendbrottet:
sanningens ögonblick
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 – t ex sol, vind
och vatten – börja massproduceras.

Rättvisepartiet Socialisterna anser att framtida gröna industrijobb
utgör en viktig och växande del i kampen mot arbetslösheten. Gröna
jobb utgör även en viktig del i kampen mot utsläppen av växthusga-
ser. Industriproduktion, baserad på en demokratisk planering både
av vad som produceras och hur produktionen går till, utgör en grund-
förutsättning för att såren som skapats i miljön ska kunna läkas.

en miljard. Redan idag sker sats-
ningar på att utveckla mer miljövän-
liga bränslen. Både fossila och
ickefossila. Inget av dessa bränslen
är ”perfekt”. Alla medför större el-
ler mindre problem. Men om det
ska finnas en chans att klara trend-
brottet (se artikel nedan) – och på-
börja minskningen av utsläppen
inom tio år – går det inte att fort-
sätta med attityden ”vänta-och-se”.
Det kommer alltid nya rön som
antyder att något ännu bättre är på
gång. Det väsentliga är att starta
massproduktion av bränslen som
är mer miljövänliga än de som do-
minerar idag. Detta skulle innebära
ett verkligt steg framåt. För att klara
trendbrottet krävs en brådskande
satsning på flera alternativ. Det
kommer aldrig att finnas ett enda
bränsle på vilket alla resurser ska sat-
sas.
Det krävs alltså att massproduk-
tion kommer igång – av fler än ett
bränsle – som är mer miljövänligt
än bensin och diesel. Produktionen
måste också byggas upp för att vara
flexibel. Detta för att kunna ta till-
vara förbättringar från framtida
forskning. Detsamma gäller för de
erfarenheter som själva masspro-
duktionen kommer att ge. En snar
massproduktion av grönare alterna-
tiv, och flexibilitet för att kunna till-
varata förbättringar under resans
gång, är avgörande för att vinna
kapplöpningen mot tiden och klara
det nödvändiga trendbrottet.

Det finns flera olika, intressanta,
bränslen – varav vissa redan kan
massproduceras. De mest intres-
santa är de som kan användas di-
rekt i den rådande infrastrukturen
och inte kräver modifiering av lag-
ring, transporter och motorer.
Som tabellen (se nedan) visar är
syntetisk diesel baserad på biomassa

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)

(BTL) mycket lovande. Syntetisk
diesel kan användas i existerande
motorer samt blandas med vanlig
diesel. Beroende på hur mycket fos-
sil energi som används i tillverk-
ningen kan utsläppen vid använd-
ning av syntetisk diesel/BTL minska
med upp till 80 % jämfört med van-
lig diesel. Lastbilstillverkaren Scania

Detta för att klara det långsiktiga
målet att minska utsläppen med
50 – 85 %. En sådan satsning krä-
ver väldiga investeringar.
Men det svåraste är att åstadkomma
trendbrottet – 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. Trend-
brottet, då utsläppen slutar att öka
och istället börjar minska, innebär
”sanningens ögonblick”.

Stormaktspolitiska svårigheter
Det handlar om att förändra en glo-
bal infrastruktur som i över hundra
år byggts upp kring teknologi base-
rad på fossila bränslen som kol och
olja. Självklart krävs omfattande in-
vesteringar i ny teknik. Men dess-
utom tillkommer svårigheter av
stormaktspolitisk art. 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 dra-
matiskt ökat samarbete både mel-
lan länder och företag. Men idag kän-
netecknas utvecklingen av en allt hår-
dare kamp om ekonomisk och po-
litisk dominans. Ett tydligt exem-
pel är förhållandet mellan USA och
Kina. Skulle USA göra dyra investe-
ringar i miljövänlig teknik skulle
detta missgynna amerikanska före-
tag i konkurrensen med t ex  Kina.

Och tvärt om. Detta försvårar det
internationella samarbete som krävs
för att minska utsläppen.

Ny social ordning…
Vår slutsats är att trendbrottet är
svårast. För att klara trendbrottet
krävs inte bara omvälvande teknik
utan även sociala och politiska om-
välvningar – inom och mellan län-
der. Detta kan inte ske utan bygget
av nya sociala rörelser och partier.
När det gäller den tekniska omvälv-
ningen måste två parallella spår föl-
jas. 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. Men för själva
trendbrottet, som måste klaras på
mindre än tio år, krävs omedelbara
satsningar på att utnyttja den fossila
infrastrukturen på ett mer miljö-
vänligt sätt. Detta under den kritiska

har deltagit i ett 3-årigt storskaligt
försök med syntetisk diesel.
Problemet med BTL-dieseln är att
produktionen ännu sker i mycket li-
ten skala. Skälet är att tekniken att
utvinna syntetisk diesel ur biomassa
är relativt ny. Men forskning och ut-
veckling (FoU) sker bl a i Piteå, Här-
nösand, Värnamo – och Umeå (som
har både Universitet och Skogshög-
skola).
Det som krävs är massproduktion.
Även i detta led har Umeå och Väs-
terbotten goda förutsättningar be-
roende på tillgången av råvara. Detta
i form av restprodukter från skogs-
bruket och väldiga oanvända åker-
arealer på uppåt 30 000 ha. Denna

Grön produktion i Västerbotten



3Specialbilaga inför valet 2010 från Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå

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. Så ska isen sprängas
bort från delar av umeälven och
tusentals renar fås, att till tonerna
av körsång, springa genom centrala
Umeå!

Samtidigt skär makthavarna
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
alkoholkonsumtion. Dessutom
gavs ett 20-årigt inflationsskyddat
bidrag på sex miljoner kr per år.
Motivet var att Löven behövde stöt-
tas. RS protesterade. Vi ansåg bl a
att hanteringen  var  ett ”högrisk-
projekt” för umeborna.
År 2009 tvingades kommunen ta
tillbaka Umeå Arena. Då uppgick
förlusten för kommunen till drygt
60 miljoner.  Men kostnaderna kan
bli ännu större - om ishockeyn för-

svinner. 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 eller kamp för framtidsinvesteringar
Viljan finns att försvara jobben.
Detta visas av volvoarbetarna i
Umeå, genom den stora demon-
strationen i nov 2008 och den
begränsade strejken i april
2009.
Bakgrunden till protesterna un-
derstryker också vad som ho-
tar en rad regioner i Sverige -
avindustrialisering.

Att antalet anställda på Volvo Last-
vagnar minskat med mer än hälf-
ten, från 2 500 till drygt 1 000, borde
få den lokala makteliten att reagera.
Faktum är att industrijobben har en
enorm betydelse. Innan krisen räk-
nade man med att 12 % av alla jobb
i Umeå skulle försvinna om Volvo
lades ned (AMS).
När en storindustri som Volvo av-
skedar försvinner inte bara jobb vid
huvudfabriken utan även hos en rad
underleverantörer. Även den privata
tjänstesektorn som säljer bokföring,
transporter, IT-system, mm, drab-
bas. Sammantaget underminerar
detta skatteunderlaget, vilket leder
till nästa våg av avsked, inom vård-
skola-omsorg.
I detta läge borde Umeås maktha-
vare prioritera försvaret av jobben.
Men istället har makthavarna lagt
krutet på kulturhuvudstadsåret och
på andra skrytprojekt.

Stoppa plundringen av Volvo
En allt mindre del av företagens vin-
ster har gått till investeringar och allt
mer till aktieutdelningar. Ett extremt
exempel är Volvokoncernen (där
lastbilstillverkningen dominerar).

Under åren 2003 - 2007 gjorde före-
taget en vinst på 56,8 miljarder kr.
Hela denna väldiga summa delades
ut till ägarna. Men aktieägarna krävde
dessutom att företaget skulle belå-
nas - för att göra det möjligt att dela
ut ytterligare 2,6 miljarder! Resultat:
trots en period av rekordvinster stod
därför Volvokoncernen finansiellt
svagare inför lågkonjunkturen –
med mindre möjligheter att inves-
tera i ny teknologi. Mot detta har
oss veterligen makthavarna i Umeå
inte engagerat sig.

Fackligt veto mot avsked
- Det är absurt
att företag som
delar ut miljar-
der till sina
ägare, samtidigt
säger upp sina
anställda, säger
Ingrid Eriks-
son, RS. Många företag väljer att slå
vakt om aktiekursen – istället för per-
sonalen. Ett fackligt veto mot
avskedanden borde införas.

Investera och planera
I Umeåregionen spelar skogsteknik-
företag 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. En
period kom var fjärde skogsmaskin-
kran i världen från Cranab i Vindeln.
I branschen finns stora möjligheter
till vidareutveckling, exempelvis när
det gäller avverkning, utveckling och

produktion av alternativa bränslen
(se artikel om gröna industrijobb).

Demokratisk socialism
Kampen mot avindustrialisering
kräver kraftsamling. Alla branscher
måste ta fram nästa generation av
produkter. Detta gäller även  för
skogsteknikföretagen:
* Det behövs en ständig höjning av
kunskapsnivån och ett starkare sam-
arbete mellan företag och universi-
tet - som har både kunskaper och
forskningsresurser,
* Tillsammans med företagens er-
farenheter kan kunskaperna samord-
nas, exempelvis till ett centrum för
skogsteknisk forskning/utveckling,
* Företagens vinster måste samti-
digt återinvesteras i produktionen -
raka motsatsen till Volvos agerande.
För en sådan långsiktighet krävs yt-
terligare inslag:
- ett statligt ägande av de domine-
rande företagen, bl a för att garan-
tera vinsternas återinvestering i pro-
duktionen,
- ett demokratiskt inflytande för ar-
betare och ingenjörer över plane-
ringen av produkter och produk-
tion där de anställdas kunnande tas
tillvara på bästa sätt.
Denna kraftsamling – överförd till
en övergripande nivå – visar på inne-
börden av demokratisk socialism.
Detta är också vad som behövs för
att rädda den svenska fordons-
industrin – och förhindra en avin-
dustrialisering av Sverige och Umeå.

fas då århundraden av ökande ut-
släpp ska vändas till en minskning.

…med en fossil infrastruktur
Vikten av att förbättra den rådande
infrastrukturen kan åskådliggöras av
transportsektorn i Sverige som står
för en tredjedel av landets totala ut-
släpp 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 denna en-
ergi 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 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
på mycket 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 energiproduktion
från sol, vind och vatten.
I denna process har Västerbotten
och Umeå resurser och kan spela en
roll.

mark skulle kunna användas bl a för
odling av energigrödor för produk-
tion av biobränsle. En sådan gröda
är rörflen, som är speciellt lämplig
att odla i mellersta och norra Sverige.
Länsstyrelsen har gjort en studie
kring möjligheten att odla rörflen i
Norrbotten. Liknande studier borde
ske även i Västerbotten. Odling av
energigrödor för massproduktion
av biomassa – t ex för produktion
av syntetisk diesel – skulle bidra till
nya gröna industrijobb samt en ny
generation av jord- och skogsbruk.

Vindkraft kan ge jobb i länet
Även vindkraft har förutsättningar
att skapa nya industrijobb i Väster-
botten. Vissa beräkningar antyder att
utbyggnaden kan innebära hela
1 000 nya årsarbeten inom fem år.
Än så länge har det byggts 46 vind-
kraftverk i länet. Byggtillstånd har
givits åt 190 till. Dessutom finns det
planer på ytterligare 700 vindkraft-
verk. Men det finns frågetecken kring
utbyggnad och jobb. Det är oklart
hur många kraftverk som verkligen
kommer att byggas i slutänden. Det
finns också risk för en upprepning
av vad som hände då vattenkraften
byggdes ut. Då utbyggnaden var klar
blev väldigt lite av jobb och kun-
nande kvar. Detta är risken då vinst-
krävande energiföretag bestämmer.
Men utbyggnaden är ändå lovande.
Piteå kommun utgör ett positivt ex-
empel. Där har diskussioner förts
om att starta egen tillverkning av
delar till de 1 101 vindkraftverk som
man planerar att bygga. Energi-
bolag, och andra företag, borde be-
tala en del av skatten i de kommu-
ner där de bedriver produktion.

Spårbilar – framtidens kollek-
tivtrafik?
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 nya
gröna jobb skapas. Vi skulle sam-
ordna de stora resurser som finns.
Till dessa hör kunskaper från två
universitet, skogsteknisk industri,
massaindustri, reningsverket och en
rad nödvändiga råvaror. Vi skulle
arbeta för massproduktion av renare
energi. På så sätt skulle nya gröna
jobb skapas samtidigt som utsläp-
pen av växthusgaser minskas. RS
har ett verkligt Program För Jobb.

Umeå kan bli försökskommun för
spårbilar
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Umeå-bilagan

Sverigedemokraterna (SD), ett
rasistiskt högerparti, vill ta sig
in i Umeå kommunfullmäktige i
valet 2010. I SCB:s undersök-
ning fick SD 5,1 % över hela
Sverige – mer än både Centern
och KD.

SD vinner röster från folk som är
missnöjda med de etablerade parti-
erna, bland annat på nedskärningar
på vård-skola-omsorg. SD försöker
framställa sig som ett annat sorts
parti än både högeralliansen och S
med stödpartier.

Sverigedemokraterna - ännu ett högerparti

”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.

  Krönika:

Snusförbud och ryska stridsvagnar

I Umeå föreslog de sju riksdagspartierna ett snusförbud riktat mot
de anställda. Och som om detta inte var nog så antyddes att an-

ställda som bröt mot snusförbudet skulle kunna bestraffas med sämre
lön!  Detta var uppseendeväckande men föga förvånande. Uttalandet
fälldes nämligen av kommunstyrelsens S-ordförande, Lennart Holm-
lund, vars personlighet präglas lika mycket av det subtila som den
välkända ryska stridsvagnen T-34.

Men den upprörda kritiken lät inte vänta på sig. En global finans
kris, som i Umeå reducerat jobben på Volvo med hälften, kan för

många tyckas svår att bekämpa individuellt. Men ett snusförbud,
komplett med ett idiotiskt hot om lönebestraffning, är annorlunda.
Och en glad vaktmästare poserade snart på lokaltidningarnas första
sidor inläggandes en redig prilla. Holmlund, och resten av översitta-
rna, gavs tydligt fingret.

Först att reagera på den växande kritiken var Moderaterna. Sedan
följde resten av Alliansen. Alla har de ju gapat om storebrors-

mentalitet  – och nu fick de sina fiskar varma! Rädslan för att stå där,
ensamma med skammen, gjorde att S och V snart vände även de. Ett
skäl till denna snabba omsvängning av det ursprungligen lika eniga
som enfaldiga utspelet var rädslan för Rättvisepartiet Socialisterna.
Vi menade att folk var kloka nog att själva bestämma när de kunde
lägga in en prilla. Vi förutsatte även att anställda hade förmågan att
avgöra i vilka situationer, under arbetstid, en snus inte vore lämplig.
RS var på väg att vinna politiska poäng.

Kommunen ska arbeta aktivt för att minska tobaksanvändningen.
Men detta genom stödåtgärder och frivilligt. Men allt kräver inte

bara goda råd utan även mindre av stress, exempelvis genom kor-
tare arbetsdag.

Snusförbudet skulle – ihop med individuell lönesättning och med
arbetsgivare inställda på splittring av anställda – kunna leda till ett

system med inslag av angiveri. Nästa steg skulle kunna bli att höja
sjukvårdsavgifterna för de som äter chips för ofta och motionerar för
lite. Detta skulle troligen inte Holmlund ha något emot. Men maffia-
metoderna – som hotet med sänkta löner – accepterades inte. Det
blev fingret istället.

Tack vare alla protester råkade T34:an Holmlund ut för vad som
ofta har drabbat även de mest okänsliga stridsvagnar – han gick

på en redig mina! Vi förutser att Holmlund kommer att rulla över fler
minor. Och Större.

PS. Rättvisepartiet var emot snusförbudet redan från dag ett. DS

Sverigedemokraterna påstår
att de ”försvarar arbetarnas intres-
sen”. Men i verkligheten hotar SD:s
politik jobben!
I de kommuner där SD har man-
dat röstar de för nedskärningar -
mot jobb. Enligt SD:aren Carina
Herrstedt ”utesluter inte SD någon
besparing på förhand”.

SD:s löntagarfientlighet är extra
tydlig i Landskrona, där de fick 22
% av rösterna i valet 2006. Kort ef-
ter 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 star-
kaste fäste, har partiet drivit på för
skattesänkningar. Dessa skatte-
sänkningar skulle finansieras med
nedskärningar inom barnomsorg!

En röst på SD är 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 utsläppen av kväve-
dioxid och t o m ökar utsläppen 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
(MKN) överskrids ökat. Beräk-
ningar antyder att antalet platser
kommer att öka ytterligare. Men det
finns åtgärder som skulle kunna
motverka trenden av ökande ut-
släpp. Här är några förslag som Rätt-
visepartiet 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
alternativ har hela tiden varit en
Centrumtunnel. Det är den enda
lösning som skulle minska an-
talet 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

Jan Hägglund
gruppledare i kommunfullmäktige

för Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå
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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.Lösning
minskar inte trafiken på  Västra
Esplanaden.Däremot ökas utsläp-
pen av koldioxid.

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


