
Backenbladet 
Från Dina lokala socialdemokrater i Västra Umeå Maj 2019 

Om Du inte kan vänta… 
I Västra Umeå kan Du från den 8 maj förtidsrösta på  Grubbebiblioteket,  

Lagmansgatan 37. Öppettiderna på måndagar, tisdagar onsdagar är 11-20 samt på tors-

dagar och fredagar 11-17. Lördag den 25 maj är det öppet 10-13.   

Glöm inte! Ta med röstkort och legitimation! 

Att rösta eller inte rösta — vad är frågan 

Valet till Europaparlamentet närmar sig. En sliten fras i valtider brukar vara att det är 

viktigare än någonsin att delta i valet. Och så kanske det är. Det blir för varje val vikti-

gare att alla deltar. Fred, demokrati , välstånd och rättvisa är inga givna förutsättningar 

även om vi vant oss med att mycket fungerar åtminstone skapligt bra. Så därför är årets 

val till EU viktigare än någonsin. De finns fler partier än tidigare som vill gå bakåt i ut-

vecklingen  och som gärna skyller samhällsproblem på andra grupper. Ofta svagare 

grupper och det som är främmande. Vi vet att en sådan politisk agenda inte bygger nå-

gon trygg framtid . 

En fråga som också är viktigare än någonsin är givetvis klimatet. Konsekvenser av att 

världen inte lyckas minska utsläppen är katastrofala. 

Inte för oss idag men för våra barn och barnbarn. 

Däremot måste åtgärderna starta idag, ja helst igår, 

men morgondagen är den enda dag vi kan påverka. 

Här kan inget verkningsfullt ske utan internationellt samarbete. Arbetet i Europaparla-

mentet är nog den viktigaste arena n för detta arbete. Om krav och regler inte sker ge-

mensamt i flera länder så flyttas bara utsläppen till ett land med svagare regler. Sådant 

finns inte tid för. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Att gå och rösta så att vi 

får in politiker som insett vikten av klimatfrågan och som värderar demokratiska värde-

ringar är det minska vi kan göra.  

”Så därför är årets 
val till EU viktigare 
än någonsin. ” 
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Hjälp till Zimbabwe 
Som många säkert hört talas om så drabbades flera länder i syd-

östra Afrika av en cyklon i mitten av mars. Ett land som drabbats är 

Zimbabwe.  Tichaona Maphosa som sitter i styrelsen för vår före-

ning har länge haft ett engagemang för utbytesprogram i Afrika, 

bland annat via Olof Palme Center. Han bestämde sig för att åka 

dit och från föreningen ville vi givetvis bidra. Genom insamlingar 

kunde Tichaona ha med hygienartiklar, mediciner och åtta små 

vattenreningsanläggningar. Behoven är fortfarande stora och vi 

uppmanar alla att bidra via gåvor till Radiohjälpen, Röda korset 

eller FN´s organ UNHCR.  

Dit kan man Swisha på 90 01 645. Kom ihåg, ingen 

gåva är för liten. 

Norrlandskandidaten 

På socialdemokraternas lista finns på fjärde plats Erik 

Bergkvist. Erik är uppvuxen i Norsjö kommun men har 

sedan mitten 

på 90-talet varit 

Umeåbo. Erik 

har varit aktiv i 

kommunpoliti-

ken och lands-

tinget i över 20 

år och har en 

bred kunskap. 

Före det fors-

kade han om 

bland regional-

politik vid Umeå Univerrsitet. Vi är stolta att ha Erik 

på valbar plats och ser hans kunskap om norra Sve-

rige som mycket viktig att lyfta fram. Erik är den enda 

kandidat som står på valbar plats från något parti som 

kommer från Norrland. Men det är inte därför som 

man ska rösta på honom. Det ska man göra för att 

han är en klok person som har stor erfarenhet av EU´s 

regionalpolitik och kunskap om hur politik kan på-

verka människors vardag till det bättre. 



 
 

 
 
 

 

 

1. Heléne Fritzon, 58 år, f.d. Löfvenregeringens migrationsminister. Kristianstad. 

2. Johan Danielsson, 36 år, EU-samordnare på LO Stockholm. Arbetsrättsexpert. 

3. Jytte Guteland, 39, Stockholm. De senaste fem åren EU-parlamentariker. 

4. Erik Bergkvist, 54 år, Umeå. Regionråd i Västerbotten med ansvar för utveckling. 

5. Evin Incir, 34 år, Uppsala. Bitr. internationell sekreterare i Socialdemokraterna. 

 

1.  Att bekämpa klimathotet med politik som inte riktar udden mot vanligt folk.  

2. Att få grundläggande mänskliga och demokratiska rättigheter i hela Europa. 

3. Att förstärka EU roll som fredsbevarare i Europa och fredsskapande i hela Världen.  

4. Att alla grupper och områden i EU får jobb, trygghet, jämställdhet och välstånd.  

5. Att Svenska kollektivavtal och löner ska gälla för alla som arbetar i Sverige.  

5 (s) kandidater  

5 uppdrag 

Guteland vill öka takten — 
minska CO2 utsläppen 
Jytte Guteland är den enda av fem socialdemokra-
tiska EU-parlamentariker från den senaste mandat-
perioden som ställer upp till omval. Hon har under 
sina fem år som ledamot i miljöutskottet ansvarat 
för partiets miljöpolitik. 
Arbetet i miljöutskottet har lett till att EU siktar på 
att utsläppen ska minskamed 55 procent till 2030. 
Men det är inte nog, menar forskarna. Därför vill 
Jytte att EU nu ska öka ambitionen och besluta om ett program för hur vi ska nå målet som 
krävs - nollutsläpp av växthusgaser inom EU senast 2050.  



VILL DU BLI MEDLEM? 

Vill Du veta mer om vår förening eller bli medlem i Backens s-förening? Ta kon-

takt med vår ordförande Bo Johansson på 070- 396 75 91.  

Du kan även gå in på  www.umesosse.se och klicka på ”Bli medlem” 

Vi har fått en liten intervju med Erik om vad han vill prioritera i Sveriges EU-arbete.  

Erik Bergkvist växte upp i Norsjö och han känner 
Västerbotten utan och innan.  

Du har ju jobbat med regional utveckling i för vårt 
län många år. Vad spelar EU för roll inom detta 
område? 
– Utvecklingsfrågor i vår region handlar inte minst 
om att alla ska ha rätt till goda kommunikationen 
och transporter.  
Han berättar att länet bland annat fått stöd från 
utvecklingsfonder inom EU till utbyggnad av bred-
band, flygplatser, för utbildning av arbetssökande, 
och till näringslivssatsingar inom Umeåregionen, samt för en ny färja till Vasa.  
-Nu går det också att söka stöd till Norrbotniabanan, säger Erik. Han framhåller att de utmaning-
ar som vi i Norrland har behöver lösas för hela EU. I många EU-länder finns regioner som också 
behöver stöd för att kunna utveckla sina transporter och kommunikationer.  
 
Vad är då den viktigaste frågan? 
- Vi måste lösa klimatfrågan! EU måste gå före och visa att en omställning till grön produktion 
skapar fler jobb. Och om vi inte klarar av att göra en bra klimatlagstiftning inom unionen, då 
kommer vi inte heller att klara av att lösa klimathotet globalt! 

Bosse ny ordförande i Backens s-förening.  

Från och med årets årsmöte har vi en ny ordförande. Bo 

Johansson tar över klubban från Peter Vigren. Peter fort-

sätter i styrelsen vilket vi givetvis uppskattar. Nya i styrel-

sen är Tischaona Maphosa och Emma Söderström. Bosse 

har varit fackligt aktiv under många år.  Han har uppdrag i 

äldrenämnden och som nämndeman i Tingsrätten. 


