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Torsdag          20 april          19.00   KPU (styrelsemöte 18.00) 
Lördag           29 april          14.00   Medlemsmöte, inför 1:a maj 
Måndag            1 maj            15.00   Första-maj möte på St. torget 
                                                         Marianne Eriksson talar 
Tordag                        4 maj             19.00  Val-cirkeln 
Söndag             7 maj            15.00   Flygbladsutdelning, Ekön 
Lördag           13 maj            10.00   Torgmöte, Stora Torget 
Tisdag            16 maj            19.00   Val-cirkeln 
Torsdag          18 maj            19.00   KPU (styrelsemöte 18.00) 
Lördag           20 maj            10.00   Torgmöte, Stora Torget 
Lördag           27 maj            10.00   Torgmöte, Väster 
Torsdag          15 juni            19.00   Styrelsemöte 

Kalendarium 
Våren 2006 
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Gemensam budget 

Vänsterns Organ i Motala        Nummer 2   2006  april 

Vänsterpartiet och socialdemokraterna, som utgör majo-
riteten i Motala kommun, har kommit överens om att gå 
fram till kommunfullmäktige med ett gemensamt budget-
förslag för 2007, trots att det är valår! 

Vid förra valet, 2002, hade de 
båda majoritetspartierna i 
Motala kommun var sina för-
slag till budget. Då såg man 
det inte som möjligt att under 
ett valår ha ett gemensamt 
budgetförslag. I år är läget 
lite annorlunda. Eftersom den 
borgerl iga valall iansen 
”Nystart Motala” går fram 
med ett gemensamt alterna-
tiv, har majoriteten ansett det 
vara rimligt även vi har ett 
gemensamt förslag till bud-
get. Samtidigt kommer vi na-
turligtvis att ha egna valpro-
gram för valperioden och där 
pågår arbetet för fullt i Väns-
terpartiets valcirkel. Varan-
nan tisdag under våren träffas 
intresserade och engagerade 
medlemmar i partilokalen för 
att jobba med förslaget till 

lokalt valprogram. Tanken är 
att detta ska fastslås vid ett 
medlemsmöte före somma-
ren. Arbetet med valprogram 
kan följas på partiets hemsida 
och det är möjligt att lämna 
synpunkter på det där (Se sär-
skild artikel om detta). 
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Den valrörelse som just inletts 
kan visa sig bli avgörande för 
Vänsterpartiet framtid. Kommer 
den splittring som visat sig under 
den senare tiden, fr.a. kanske ef-
ter förra kongressen, då de s.k. 
förnyarna kände sig åsidosatta 
och en del rent av besegrade, att 
få utslag i valresultatet?  
I det läge partiet befinner sig, 
med opinionssiffror som pekar 
neråt och med f.d. medlemmar 
som hamnat i andra partier,  finns 
all anledning att uppmana med-
lemmar och sympatisörer att läg-
ga motsättningar och skilda åsik-
ter åt sidan och mobilisera inför 
valet. Vi måste visa att Vänster-
partiet är och ska vara ett brett 
parti, med högt i tak och långt till 
dörren, som Lars Ohly uttryckte 
sig i sitt avslutningstal vid kon-
gressen 2005. Då duger det inte 
att hota medlemmar som vill 
samverka med andra partier med 
uteslutning! Då duger det inte att 
öppet kritisera partiledningen för 
att man inte fått som man vill i 
interna frågor!  
Vi måste nu visa upp vår enighet 
och se till att Vänsterpartiet även 
fortsättningsvis är ett parti att 

räkna med! 
Att även under nästa mandatperi-
od stå utanför regeringen och en-
bart vara ett stödparti är enligt 
min uppfattning inte möjligt. Ska 
samarbetet på riksnivå fortsätta, 
krävs att de samverkande partier-
na också ingår i regeringen fullt 
ut! Det kan vi inte längre kom-
promissa kring!  
Om Vänsterpartiet år efter år en-
bart fungerar som stödparti till ett 
maktfullkomligt socialdemokra-
tiskt parti, utan möjlighet att di-
rekt påverka och ta ansvar för 
den förda politiken, har jag svårt 
att se att partiet har något exi-
stensberättigande!  
 

Anders Andersson 

Medlemsavgiften!!! 
Om du, mot förmodan, ännu 
inte betalt in medlemsavgif-
ten för 2006, gör det nu!!! 
Helbetalande:       300 kr. 
Halvbetalande:     150 kr. 
(pensionärer, 
 studerand, sjukskrivna) 

Valrörelsen har inletts 
Valet 2006 är avgörande för Vänsterpartiets framtid. Partiet mås-
te kunna visa enighet utåt och efter valet ställa krav på regerings-
medverkan om samarbetet med s och mp ska fortsätta. Något an-
nat är omöjligt om partiet ska ha något existensberättigande. 
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28/7-30/7 Hemvändarhelg  Tandvård åt alla         Hamnen,bord,material 
  
1/8                                       Höj kvinnors löner     Dela ut folder, 300 st 
                                                                               Insändare: Sirpa 
  
5/8 12 el. senare                  Torgmöte el. likn.      Camilla Sköld-Jansson 
  
12/8 Valupptakt                Arbete åt alla             Valstugan invigs 
                                                                               Insändare: 
  
13/8 Gnesta                         Central valupptakt     Lars Ohly        
  
19/8                                     Höj kvinnors löner     Torgmöte Charl.borg 

                                   talare, 
                                                                               underhållning 
  
20/8(sö)e.m                         Arbete åt alla             Dela ut folder, 2000 st 
                                                                               på Väster 
  
26/8 Lars Ohly f.m             Arbete åt alla             Torgmöte 10-12 
                                                                               lokala talare 
  
31/8                                     Lars Ohly i Motala    Bost.polit. konf. 
  
2/9 Husbyfjöl                      Höj kvinnors löner     Torgmöte Borensb. 
                                                                               lokala talare 
                                                                                
9/9                                       Arbete åt alla             Torgmöte 10-12 
   
16/9                                     Arbete åt alla             Torgmöte 10-12        

                                   talare 
  
17/9                                     VALDAGEN             Dela ut valsedlar vid 

      vallokalerna, 
      Valstugan öppen? 
      Valvaka i lokalen           19.00- 
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Valkampanjarbetet -06 
 

Valarbetet har inletts!!! Så här ser det ut än så länge, förhoppningsvis blir det 
fler "kändisar" på mötena. Alla medlemmar uppmanas att komma på val-
cirkeln och de andra aktiviteterna! Anmäl er till de olika datumen. 
Sirpas  mobilnummer och hemnummer:  0709-23 68 96, 0141 - 55 381. 
   
Datum                                 Tema                         Aktivitet 
 20-26/4                               Energiomställning     Dela ut folder, 100 st 

                            Insändare: Hans N 
   
1:a maj 15.00                     Stärka arbetsrätten     Torgmöte, Marianne E 
                                                                               Musikped.linjen 
                                                                               förtäring i lokalen, 
                                                                               Insändare: 
  
7/5 (sö) 15.00                      Stärka arbetsrätten      Dela ut folder, 1500 st 
                                                                               på Ekön,  Blå kiosken 
                                                                               Insändare: Peter K 
  
13/5                                     Stärka arbetsrätten      Torgmöte  
                                                                               lokala talare 
   
20/5                                     Stärka arbetsrätten      Torgmöte 10-12, 
                                                                               lokala talare 
  
27/5                                     Stärka arbetsrätten      Torgmöte Väster C. 
                                                                               talare 
                                                                               Insändare: 
 
5/6                                       Höj kvinnors löner     Folder 100 st 
                                                                               Insändare: Anders A 
  
10/6 (TjejVättern)               Höj kvinnors löner     Bord, material, B-berg 
 
17/6 (Vätternrund.)             Höj kvinnors löner     Ev. buss runt Vättern 
  
29/6 – 1/7 Vätternfestival   Tandvård åt alla         Bord, material, torget 
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Den 18 mars 2006 var det tre år 
sedan USA anföll Irak. Denna dag 
arrangerades över hela världen en 
internationell protestdag mot 
USA:s ockupation av Irak. 
Vänsterpartiets i Motala årsmöte 
den 18 mars fördömde det folk-
rättsvidriga kriget och ställde sig 
bakom de paroller under vilka de-
monstrationerna sker.  
 
• USA ut ur Irak 
Irak är ett ockuperat land. USA:s 
syfte är att kontrollera oljetill-
gångar och dominera regionens 
utveckling. Kriget fortsätter och 
ockupanterna möter motstånd som 
är långt starkare än de räknat med. 
USA:s krig är ett stort fiasko och 
en katastrof för Iraks folk. 
Dagligen utförs bombningar mot 
befolkningen i motståndsstarka 
områden. USA försöker splittra 
Irak genom att provocera fram allt 
skarpare motsättningar mellan shi-
iter, sunniter och kurder. 
 
• Inget krig mot Iran 
De två mest aggressiva regimerna 
i dagens värld som innehar tiotu-
sentals kärnvapen, kemiska vapen 
och biologiska vapen och som mot 
FN-stadgan samt mot FN:s säker-
hetsråd startade kriget mot Irak för 
snart tre år sedan, hotar nu på nytt 
med krig. 

USA och EU anklagar Iran för att 
utveckla kärnvapen. De vill ta upp 
Irans beslut att anrika uran i FN:s 
säkerhetsråd och hotar med sank-
tioner mot Iran. Risken är stor att 
samma procedur upprepas ännu en 
gång och att nya steg tas som till 
slut leder till ett nytt angreppskrig, 
denna gång mot Iran. 
Dessutom anser vi att Sverige ska 
föra en självständig politik mot 
USA:s krigspolitik och dominans 
samt att den svenska regeringen 
tar ställning i FN och andra inter-
nationella sammanhang och fördö-
mer aggressionskrig och ockupa-
tion. Sverige protesterar knappt 
hörbart mot USA:s krigföring och 
ockupation av Afghanistan och 
Irak. Sällan höjer utrikesministern 
rösten mot den rättslösa interner-
ingen av fångar i Guantanamo el-
ler mot Bush-administrationens 
ambitioner att styra och ställa efter 
USA:s egna ekonomiska och poli-
tiska intressen. 
 
• Inget svenskt stöd till USA:s   
   krigspolitik! 
 
• Försvara Folkrätten! 
 
Motala den 18 mars 2006 
Motala Vänsterpartis årsmöte  

Uttalandet mot USA: s krig och ockupation 
av Irak. 
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Vänsterpartiet har haft årsmöte: 

Ny styrelse vald        

Vänsterpartiet i Motala samlades 
lördagen den 18 mars för årsmöte. 
En verksamhetsplan antogs med 
många utåtriktade aktiviteter kring 
teman som "Stärkt arbetsrätt", 
"Tandvård åt alla" och "Höjda 
kvinnolöner". 
En särskild grupp arbetar med det 
lokala valprogremmet och kom-
mer att presentera sitt arbete under 
april – maj. 
Ett uttalande mot USA:s krig och 
ockupation av Irak antogs och kan 
läsas på sid. 3. 
 
Ny styrelse valdes bestående av: 
Sirpa Mikkola, ordförande 
Anders Andersson 
Svante Pettersson 
Hans Norelius 
Solveig Isaksson 
Anton Andersson, ersättare 
Josip Mustapic, ersättare 

Sirpa Mikkola, ordförande 
 
 
 
Anna-Karin Lundell och Jan Gus-
tafsson fick förnyat förtroende 
som revisorer. 
Ombud utsågs till teaterförening-
en, ABF, Bona folkhögskola och 
FN-föreningen. 
Partiets medlemsantal har under 
verksamhetsåret pendlat kring 40 
medlemmar. 

Arbetet med det lokala valpro-
grammet och valmanifest pågår 
och det går att via partiets lokala 
hemsida följa arbetet och lägga 
synpunkter.  
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Kommunala valsedeln fastslagen  
På Vänsterpartiet i Motalas årsmöte fastslogs hur valsedeln till 
kommunalvalet i Motala kommer att se ut. Valberedningen 
hade föreslagit 28 namn och efter vissa justeringar beslutade 
årsmötet godkänna förslaget. 

   Vänsterpartiet 
 

  1. Sirpa Mikkola 
  2. Peter Karlberg 
  3. Anders Andersson 
  4. Solveig Hansén 
  5. Svante Pettersson 
  6. Solveig Isaksson 
  7. Åke Gustafsson 
  8. Hans Norelius 
  9. Draginja Femic 
10. Bo Bilar 
11. Margareta Björkman 
12. Joakim Höglund 
13. Sten Askling 
14. Jonas Hasselqvist 
15. Kajsa Lundell Karlberg 
16. Kenneth Nilsson 
17. Iréne Andréasson 
18. Klas Sondén 
19. Annette Hansen 
20. Anton Andersson 
21. Lennart Schöld 
22. Oliver Uvman 
23. Josip Mustapic 
24. Anna-Karin Lundell 
25. Akadya Afram 
26. Madeleine Isaksson 
27. Åsa Bjurgert 
28. Bert Andréasson 

  Valsedeln består av 16 män och 12 kvinnor. Vi har strä-
vat efter att varva män och kvinnor. Medelåldern är 46,9 
år. Vi har två pensionärer på listan och 5 förstagångsvälja-
re. 11 personer står på listan för första gången. Av orter 
utanför Motala är främst Borensberg representerat (3).         


