Backenbladet
Detta blad är utgivet av Backens s-förening
som organiserar medlemmar i västra Umeå från Tvärån och västerut

Hej!
Först och främst två tack: tack ett går till Veronica Hultman, avgående
ordförande för Backens s-förening, för all tid du lagt ner, ditt engagemang och
allt det du gjort för föreningen! Veronica finns kvar i styrelsen, vilket känns
både tryggt och väldigt bra. Tack två går till medlemmarna i Backens s förening för förtroendet att få ta över ordförandeskapet - det är en stor ära!
Lokalpolitiskt, för vårt närområde, är nog Västra länken det största i såväl
närtid som långsiktigt, som kommer att påverka oss. Umeå har växt och
grunden att "flytta ut" europavägen från centrala stan, där just Västra Länken
är en del av helhetslösningen, har nu fått sitt slutliga beslut öster om Prästsjön.
Jag vet att detta är något som engagerar många och engagerar starkt. Så när
nu Trafikverket tagit sitt beslut, är det jätte-viktigt att vi gör det bästa av det.
Backens (s)-förening kommer givetvis finnas där. så håll utkik efter möten, hör
av dig om du har synpunkter och var med och påverka innehållet!
Generellt, i politiken, är det andra stora frågor som just nu känns både väldigt
viktiga, men också tyvärr frustrerande. Vad händer för en hel ungdomsgeneration som i många fall står utanför både arbetslivet och utbildningsväsendet?
Vad händer med vår grundtrygghet och vår välfärdsstat? Och vad händer i
klimat- och miljöpolitiken? För mig, med en bakgrund i den gröna rörelsen, är
det inte svårt att se kopplingen trygghet - miljöengagemang. Visst måste vi i
vardagen ta personligt ansvar, men är inte vår grundtrygghet säkrad så är det
svårt att orka, kunna och faktiskt ha råd att ta långsiktigt ansvar. När
grundtryggheten sakta men säkert urholkas, försämringarna i välfärdssamhället
blir uppenbara och de ekonomiska klyftorna ökar - ja, då blir det svårare att få
tid och kraft att ägna sig åt framtidens överlevnadsfrågor som miljö - och
klimatarbete.

Vår/Sommar 2012
Forts!
Jag vill därför rekommendera er alla
att engagera er politiskt - det finns, i
alla fall som jag ser det, inget annat
engagemang där du långsiktigt kan
påverka helheten på samma sätt.
(Däremot krävs det ett visst mått av
tålamod - men för alla oss som tycker
om att fiska, så vet vi att det till
syvende och sist är värt allt tåla mod :- ).
Så om du känner samma sak som jag:
välkommen till Socialdemokraterna
och använd din röst även före
riksdagsvalet 2014. Bli medlem,
kontakta mig för en "kaffe" och/eller
följ med vårt 1:a majtåg - ju fler vi är

som öpppet visar hur vi vill att vårt
Sverige ska se ut desto bättre!
Sist vill jag passa på att välkomna
Stefan Löfven som ny partiordförande för Socialdomkraterna och jag
hoppas att vi nu får ägna oss åt det
som är vårt egentliga syfte:
politiken .
Nina Björby

Politik är annars för mig en enorm kraft, ett privilegium och något riktigt roligt - Ordförande, Backens (s)-förening
såväl om det handlar om ett prat vid köksbordet, ideellt engagemang i en s- 070 -627 49 96,
nina.bjorby@regionvasterbotten.se
förening eller en arvoderad ordförandepost.
Forts!
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Verksamhet 2011 i Backens s -förening: Vi har haft
sju protokollförda styrelsemöten under 2011. Vi har haft
fyra möten under året: Ett öppet möte med
Socialnämndens ordförande Eva Andersson och ett
medlemsmöte med Leif Strinnholm, Trafikverket angående
vägpaketen i vårat närområde. Vi har också haft våra
sedvanliga möten med våravslutning och julgröt.
Vi har bedrivit en studiecirkel där Pontus och Alfredo har
varit samtalsledare. Vi har även haft två träffar för enbart
nya medlemmar.
Vi har motionerat i frågan om en äventyrslekpark i vårt
område. Motionen besvarades och kommer att infrias när
det finns ekonomi för detta. Det viktiga är att vi påpekar
behovet av en sådan park väst om Umeå. Således har
även en skrivelse gått iväg till våra partikamrater som
sitter i bolag och nämnder angående möjligheten att
källsortera i soptunnor runtom i centrum.
Verksamheter i övrigt under året: 1 maj. Sedvanlig
rosutdelning vid Kvantum 30 april. Gick som vanligt
superbra och otroligt uppskattat! En cykeltur 6 september
för att se om säkra och osäkra miljöer på Grisbacka,
Grubbe, Västerhiske, Backen samt Umedalsområdet. En
aktivitet vid Kvantum 10 september och mötte väljare.
Backenbladet har delats ut två gånger under året. Vid
varje tillfälle har 5 000 ex spridits. Vi avslutade året med
vår sedvanliga julgröt vid Grisbackakyrkan.
Sammantaget har det varit ett bra verksamhetsår. Nya
medlemmar har anslutit sig till vår aktiva förening, detta
borgar för ett mycket intressant valår 2014!!!

Falsk matematik ministern
Sysselsättningen i Sverige har ökat, skryter arbetsmarknadsminister Hillevi
Engström och skruvar statistiken så att den passar henne.
I verkligheten, utanför regeringens kokong, har sysselsättningen faktiskt
minskat.
Ministerns dribblande med siffrorna får professorn i nationalekonomi och
ledamoten av Kungliga Vetenskapsakademin, Bertil Holmlund, att ryta till:
"Hon vilseleder medvetet och ger en förskönande bild av arbetslösheten", säger
han i teves Agenda.
Ja, det är enkel matematik som Hillevi Engström bluffar med. Eller är det så
att hon inte lärde sig procenträkning i skolan? Tidningen Vision

3 0 0 miljoner mindre. Det räknar
kommunerna och landstingen med att
skatteintäkterna minskar i och med att
tillväxten avtar och arbetslösheten
ökar.
I sin senaste skatteunderlagsprognos
räknar SKL med att BNP ökar med
endast 1,0 procent mot 4,4 procent i
fjol.
Tillväxten blir svagare och arbetslösheten stiger något. Tidn Vision
Välfärdsmodellen
Nordiska modellen är nu formellt ett
varumärkesskyddat begrepp.
Det betyder enligt PRV att ingen
annan har rätt att använda det i sin
marknadsföring.
Patent- och Registreringsverket har
gjort bedömningen att det är den
socialdemokratiska nordiska modellen
vi pratar om. Tidningen AIP

ABF firar hundra år (!) av
folkbildning.
"Alla våra arrangemang och cirklar
sker i samverkan med ABF"

Vem bryr sig?
Om den avgörande kritiken mot Socialdemokraterna
från valet handlade om bristande förmåga att vara i
vanligt folks vardag och dela de mest utsattas
livssituation då är det en annan förnyelse som krävs.
Vi behöver knappast mer av den rike mannens
välpolerae klacksparkar i ansiktet. Inte heller
ytterligare ett parti som hånflinar åt den som inget har
- och ger mer åt den som redan har mer än han kan
bära. Ingen efterfrågar politiker som låter som
hjärtlösa, statistikrabblande tennsoldater.
Nej, förnyelse handlar då om en äkta vilja att hålla
ihop samhället så att det känns i magen även för den
som inte har några drömmar längre. Det är förnyelse
som betyder något för oss alla.
Det är därför vi ska ge en röst till dem som ingen röst
har. För att kunna göra det måste var och en av oss
socialdemokrater kunna lyssna på alla dem som
berättar hur det är att leva i Sverige idag och bry oss på allvar. De som inte får plats är många.
I socialdemokratins värld har länge funnits en
tyngdpunkt på individen och staten. Över tid har vi
stärkt individen genom ökad trygghet och förbättrade
utbildningsmöjligheter. Viljan att se individen är inte
ny. Hjalmar Branting talade om möjligheten för var
och en att förverkliga sina bästa stämningars längtan.
Trots dessa fina ideal bottnar åtskilliga av dagens
samhällsproblem i att människor faller mellan stolarna
eller att olikhet inte accepteras.
En viktig insikt handlar om att inte falla i fällan att
betrakta "utanförskap" och maktlöshet som något
statiskt som enbart drabbar "någon annan". Ibland är
vi alla starka och ibland faller vi. Då behöver vi
varandras hjälp på ett annant plan än genom högerns
allmosor. Det är därför vi måste hjälpas åt att ta oss
genom livets vedermödor. Där har politiska beslut och
hur vi utformar våra trygghetssystem oerhört stor
betydelse. Då räcker vi varandra handen. Det kallar vi
solidaritet. Ett sätt är genom att betala skatt.
Vi måste våga ifrågasätta det samhälle vi själva har
skapat. Samhället blir aldrig färdigt.
Det var med lust, entusiasm och ilska som rörelsens
pionjärer slöt sig samman. De använde politiken som
ett verktyg för att reformera samhället. Också då
fanns stora orättvisor mellan människor. Vissa hade
väldigt mycket på bekostnad av dem som hade lite.
Många var fattiga och utan hem. Människor tvingades
gå runt med mössan i hand och sälja sig till lägsta pris.
Politiken formulerade en vision om att en annan värld
är möjlig. Visionen kombinerades med praktisk
handling och resultaten ´blev tydliga. Politiken gjorde
skillnad då och vi kan göra det igen.
Det krävs en tydlig dagordning och en brinnande lust
till förändring. De minskar klyftorna i samhället och då
först återfår socialdemokratin och politiken
människornas förtroende.
Thomas Hartman och Anna Sjödin

Det är brist på demokrati, mänskliga rättigheter och
sociala skyddsnät som är grogrunden för att brott och
terrorism växer.
Mer debatt, inte mindre. Mer trygghet, inte mindre.
Mer jämlikhet, inte mindre.
Så bevisar vi för alla fiender till vår samhällsmodell att
de aldrig kommer att vinna.
Vi behöver få stopp på utvecklingen som gör att de
fattiga blir fler och att överskuldsättningen ökar.
Vi vill inte att de rika ska bli rikare på bekostnad av att
de fattigare blir fattigare.

Det spelar stor roll vilka som väljs in i riksdagen och
att regering och riksdag verkligen kan rå om villkoren
för medborgarnas livssituation och landets ekonomi.
Det stärker demokratin i tider av oro och osäkerhet i
omvärlden.
Vi ska bli tydliga med budskapet att socialdemokraterna vill
skapa fler jobb och tala om för ungdomar vilka jobb som
behövs i framtiden. Vi ska också utbilda folk till jobb som
behövs.

Regeringen har under 2011 skurit ned statsbidragen till
kommunerna med nio (9) miljarder och under 2012
tänker man skära ned ytterligare tre miljarder.

Välkommen till öppet möte om Äventyrslekpark!
Tekniska nämnden har beslutat att även vår del av Umeå ska få en
Äventyrslekpark, vilket ju känns väldigt roligt och spännande.
Därför bjuder vi nu in till ett öppet möte med Anna Flatholm, parkdriftchef.
Tid: 30 maj, kl. 19.00
Plats: Musköten, Umedalen
Fira 1:a maj med oss och använd din röst!
Årets huvudparoll är "Kunskap och arbete bygger Sverige" och årets
huvudtalare är Gabriel Wikström, ordförande SSU.
Tid: 12.30 Samling Döbelnspark
12.45 Avgång mot Rådhustorget
13.00 Tal och appeller
Alla är varmt välkomna att gå från Ålidhem. Torgmöte från kl.10.45 och
avmarsch mot Döbelnspark kl. 11.30.
Träffa Backens (s)-förening på ICA Kvantum!
Lördagen den 28 april kommer vi att finnas utanför ICA Kvantum - passa på att träffa
och prata med oss då. Vi är där från ca kl. 12 och någon timme framöver.
Vi ses då om inte förr!
Styrelsemöte Backens (s)-förening
Tid: 25 april, kl. 18.30
Plats: Musköten, Umedalen

Barnfattigdom mm
Jag växte upp på Grubbe på 70-talet. Jag, mina föräldrar och syskon bodde i en
hyresrätt, en fyrarummare på Lagmansgatan med garage, Volvo och hund. Vi
hade det ganska bra, inget överflöd, inga semesterresor, och nog vändes det på
kronorna både en och två gånger ibland, men vi hade det ändå bra. Det fanns
alltid mat på bordet, hela, rena kläder och massor med kärlek.

Forts! kompisar. Ser ni dem? Det är
inte säkert. Barn är fantastiskt duktiga
på att skydda sig och sina familjer
genom bortförklaringar varför man
inte kan följa med på aktiviteter. Man
sitter längst fram i klassrummet för att
man inte ser utan glasögon längre
bak. Man vill inte berätta att man inte
har råd, för man vill inte skämmas.
Vad är det för samhälle vi har skapat
då? Hur kan vi ha en statsminister
som inte ens vill se problemen med
det?
Vi socialdemokrater vet att barnfattigdomen bäst bekämpas genom

Man kan tycka att det ska vara en självklarhet även i dagens Sverige, i dagens
Umeå, men det är det inte. Enligt Rädda Barnens årliga rapport som kom
härom veckan så lever 248 000 svenska barn i familjer med en låg
inkomststandard eller är beroende av försörjningsstöd. Det är 28 000 barn fler
än i fjol. Som den folkvalda politiker jag är så skäms jag över siffrorna, även
om vi är i oppostition och inte har kunnat påverka mycket. Alla politiker borde
skämmas över de siffrorna. Men statsminister Reinfeldt väljer att vifta bort
siffrorna och påstå att de är "vänstervridna". Pinsamt. Och vad värre är, när
han ignorerar siffrorna så är det ju en tydlig signal att han inte anser problemet en politik för full sysselsättning. En
allvarligt nog att åtgärda.
stark näringspolitik, en stark skola
Idag ser vi att långtidsarbetslösheten ökar och att många människor tvingas
leva på försörjningsstöd. Följden blir att allt fler barn i Sverige växer upp i
fattigdom. Mycket tyder på också på att barnfattigdomen kommer att fortsätta
att öka. Att den borgerliga regeringen har misslyuckats med jobben gör att
många människor idag står längre ifrån arbetsmarknaden än för sex år sedan.
Regeringens försämringar av a- kassa och sjukförsäkring gör också att fler
barn blir fattiga. Det är omöjligt att skära i ersättningssystemen utan att barnen
drabbas.

och vuxenutbildningssystem.
Att skapa fler jobb är Socialdemokraternas viktigaste prioritering.
Så vill vi ge fler vuxna möjlighet att
tjäna sitt eget uppehälle, och fler barn
ett rikare liv.

Vill du vara med och hjälpa till? Du är
varmt välkommen att bli medlem hoss
I Umeå lever enligt samma rapport 1 982 barn i fattigdom. Det är 1 982 barn oss!
för mycket. Det är barn på skolor runtomkring oss, i vår vardag, som inte har
råd med glasögon, varma vinterskor, fritidsaktiviteter med sina
Helén Pettersson
Forts!

