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2017 – Första året med eFOLKET, Eskilstunas röd-gröna röst

Det blad du nu håller i din hand är nummer fyra 2017 av
Eskilstunas nya tidning eFOLKET. Pappersutgåvorna har
varit komplement till nä idningen, som i princip
uppdaterats dagligen. Sammanlagt har nu närmare 800
artiklar publicerats.

eFOLKETs Vänner är också en aktiv kraft för folkbildning
och deltagande i kamp för anständighet, rä visa och fred.
Bilderna ovan illustrerar några av insatserna under året:
aktion mot militarismen och NATO-krigsövningen
Aurora 17, bildningsmöte med anledning av den ryska
Oktoberrevolutionens 100-årsjubileum och aktiviteter för
de ensamkommande afghanska ungdomarna i Eskilstuna.
efolket.eu

eFOLKET
Om dningen
eFOLKET är en ickekommersiell dning som inte heller är bunden ll
något särskilt poli skt par . Bakom
dningen står den ideella föreningen
eFOLKETs Vänner. Vi ger då och då ut
denna pappers dning med samma
namn som nä dningen eFOLKET.
Pappers dningen eFOLKET har samma ansvariga utgivare och samma redak on som nä dningen eFOLKET.
Utgivningsbevis ﬁnns för båda.
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Numera styr socialdemokraterna och moderaterna Eskilstuna
tillsammans – jo, Centerpartiet
får vara med på e hörn. E litet grönt inslag för a piﬀa upp
i den lila blåröda maktapparaten behövs tydligen. Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Jimmy Jansson, är så
nöjd med maktsamarbetet i
Eskilstuna, så a han numera
missionerar i bland annat Sveriges Radio för idén om a även
Sverige bör inrä a en socialmoderat regering. En riktig “järnaxel” har Jimmy Jansson kallat si förslag.
Nå vad har då denna järnaxel
uträ at för stordåd. Jo, den har
rivit en av stans klassiska byggnader, den väl fungerande
Sporthallen. Istället för a renovera den skulle byggnaden bort
och ge plats åt e skrytbygge
för Mälardalens högskola.

Bli medlem – stö a oss
Avgi :
200 kr per år. Arbetslösa, studerande
och pensionärer betalar 50 kr per år.
Swish:
123-4673182
Bankgiro:
5059-8267
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Moderaterna, Jari Puustinen,
vill också a kommunen ska
sä a upp e riktigt järnaxelmonument i Eskilstuna. Han vill
därför bygga en skyskrapa i
centrum av Eskilstuna. Avsikten är a locka till sig människor som har go om pengar
som de kan spendera i staden.
Stadens Kommunala bostadsbolag har trots protester från de
socialdemokratiska gräsrö erna sålt ut bostäder och planerar
a sälja ännu mer. Orsaken till
utförsäljningarna är a dessa
ska ge pengar och användas till
järnaxelns “politiska visioner”.
Marknaden ska styra vanliga
människor liv. Kommunens
pengar ska nu satsas på skrytprojekt.
E sådant projekt är satsningen
på en egen ﬂygplats i Sveriges
ﬂygplatstätaste område, här
kan man tala om högtﬂygande
planer. Under rubriken “En
ﬂygplats måste man ju ha”,
skriver Johanna Alskog i tidningen Eﬀekt om planer på a
gräva ner minst en halv miljard
kronor i bygget av Eskilstunas
egen ﬂygplats:

Högskolan ﬂy ar nu e par
hundra meter, från skräddarsydda och välfungerande lokaler, till en kostnad på minst en
halv miljard kronor. Det handlar inte om a man nu är trångbodda. Situationen har under
ﬂera år varit den motsa a. Det
handlar i stället om a skolan
ska “stärka si varumärke”.

“Kommunkoncernen ska vara
klimatneutral år 2020, går det
a läsa på kommunens hemsida. Samtidigt har den styrande
majoriteten bildat e kommunalt bolag med främsta uppdrag a utveckla kommunens
modesta fraktﬂygplats till en
internationell ﬂygplats. År 2023
ska ﬂygplatsen vara uppe i 1,5
miljoner passagerare per år.

Men Jimmy Janssons koalitionspartner från högerpartiet

Den första samarbetspartnern

gick i konkurs, det ﬁnns mycket av önsketänkande i planerna och inte minst: ﬂygplatserna
i Stockholm, Västerås och
Nyköping går a nå inom en
timma. Men, det är många miljoner som ser ut a försvinna
längs projektvägen, vilket illustreras väl av a ﬂygplatsbolagets verksamhet ska ﬁnansieras
genom försäljningen av e antal kommunala fastigheter.”

Arbetarstadens förﬂutna ska
tvä as bort och språket ska förvandlas till svengelska. Turistbyrån har nu ﬂy at ut ur
Rothoﬀs-villan och den gamla
bruksgården i parken ska tas
över av e “community” av så
kallade entreprenörer. E
“coﬃce” ska installeras, och
förste entreprenör blir Anna
Vitling med företaget “Fika by
Anna”. I villan kommer också
investeringsbolaget “Add Ventures” a slå sig ner. Liksom
något som heter “Create Business Incubator”. Dessa bolag
kallas “pla formar”, och y erligare “partners” blir Mälardalens högskola, Entreprenörslån
och Sörmlandsfonden.
Så ser det idag ut i den gamla
arbetarstaden när den Socialmoderata järnaxeln styr.
Ledarredaktionen
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Assistansmanifesta on

Fotbollssupportrar
på vänsterkanten
Glasgow i Sko land är en
komplex stad på många sä .
Något som länge symboliserat
staden är “Old Firm”, alltså
derbymatcherna mellan stadens två stora klubbar Celtic
FC och Rangers. Den stämning
som inﬁnner sig i staden redan
ﬂera dagar innan matchen
ökar mer och mer ju närmre
avspark man kommer. När domaren blåser igång matchen
blåser han igång e krig. Här
spelar utöver klubbtillhörighet även politik och religion
en stor roll. Celtic är den katolska klubben grundad av irländska immigranter vars supportrar stöder den irländska
frihetskampen. På andra sidan
ﬁnns Rangers som är protestanter och lojalister.
Celtic grundades i 1888 av den
katolska prästen Brother Walfrid i Glasgows East End. Det
var där många irländska immigranter bosa e sig när de kom
till Sko land på 1800-talet. Dessa kvarter var riktigt fa iga.
Syftet med grundandet av Celtic var just a motverka fa igdomen där. Idén kom från
Edinburghklubben Hibernian
som också var grundad av irländska immigranter. Än idag
lever grundtanken med Celtic
kvar, genom olika välgörenhetsarrangemang samlar de in
pengar till människor som av
olika anledningar har det svårt.
Det fanns också en annan tanke
med Celtic, a förena de irländska och skotska samfunden i Glasgow.
Celtics supportergrupp heter
The Green Brigade och bildades 2006. Det är en antifascistisk, antirasistisk och antisekteristisk grupp. De har genom
åren haft ﬂera kontroverser både med Celtic och UEFA,
främst i samband med sina tifon där de haft banderoller
med olika politiska budskap,
något som Celtic har blivit bötfällda för. Klubben har vid ﬂera

tillfällen portat Green Brigade
från Celtic Park och många Celticsupportrar står på klubbens
sida eftersom de tycker a
Green Brigade skadar klubben.
Green Brigade har en politisk
agenda och är inte sena med a
proklamera vad de tycker. Här
följer några av deras aktioner:
2010 - På en banderoll fanns
texten: “Your deeds would shame all the devils in Hell. Ireland, Iraq, Afghanistan. No
bloodstained poppy on our
Hoops”. En “Poppy” är en minnessymbol som används för a
hedra bri iska soldater som
dö i strid. Green Brigade förklarade banderollen med a de
inte ser den bri iska armén
som några hjältar och a deras
roll i konﬂikter runt om i världen inte förtjänar a hedras.
Därför protesterade de mot a
Celtic skulle bära en Poppy på
sina matchtröjor.
2012 - Green Brigade har vid
ﬂera tillfällen u ryckt solidaritet med Palestina. Under sista
matchen säsongen 2011-2012
hade de en banderoll med texten: “Dignity is More Precious
than Food” som var riktad till
de Palestinska fångar som vid
den tiden hungerstrejkade i Israeliska fängelser.
2013 - När Celtic mö e Milan i
Champions League slog Green
Brigade e slag för Sko lands
och Irlands frihetskamp genom
ﬂera banderoller. En visade den
skotska frihetskämpen William
Wallace. Den andra visade Bobby Sands som var medlem i
IRA och dog under hungerstrejken 1981. Celtic ﬁck höga
böter av UEFA eftersom politiska banderoller är förbjudna.
Men Green Brigade är inte bara
en supporterklubb som sjunger
för si lag under matcherna. De
har e integrationsprojekt där
de ordnar fotbollsmatcher för
ﬂyktingar och asylsökande som
av ﬂera anledningar inte kan
spela organiserad fotboll. Det
är e sä a välkomna dessa
människor och genom fotbollen
bli en del av samhället. Precis

som Celtic har Green Brigade
också arrangerat ﬂera välgörenhetsprojekt. De samlade in nästan 2 miljoner kronor till Medical Aid for Palestine i samband
med a de blev varnade av UEFA för a haft palestinska ﬂaggor under en match. Green Brigade var även en bidragande
faktor när 20 miljoner kronor
samlades in genom Celtic FC
Foundation. Utöver det har de
även hjälpt till a förse de fa iga delarna i Glasgow med mat.
A Green Brigade gör ny a i
samhället går inte a diskutera
och under FIFA’s årliga prisutdelning 2017 vann Celtics supportrar det prestigefulla “FIFA
2017 Fan Award” där fotbollssupportrar från hela världen
ﬁck rösta. Det är e bevis på a
även om de kan vara väldigt
kontroversiella betyder de väldigt mycket för den fantastiska
inramning de skapar på Celtic
Park.
Celtics största rivaler är utan
tvekan den andra Glasgowklubben Rangers, det ﬁnns en
alltid närvarande strid mellan
deras fans och matcherna mellan lagen har beskrivits dels
som e av världens största derbyn, men också e av världens
farligaste derbyn. Konﬂikten är
djupt rotad och ser man på ﬁlmer från konﬂikten på Nordirland ser man ofta människor
med Celtic och Rangers-tröjor
som kastar sten och molotov-coctails mot varandra. Samma
oroliga stämning inﬁnner sig
även de gånger Celtic spelat
mot den Nordirländska klubben Linﬁeld som precis som
Rangers är en lojalistisk klubb.
Celtic är väldigt populära inte
bara i Glasgow, antalet supportrar beräknas vara uppemot
10 miljoner runt om i världen
och det ﬁnns ﬂera hundra lokala supporterklubbar. I Sverige
ﬁnns Celtic Supporters Club
Sweden men det går a hi a
supporterklubbar i Japan,
Kenya, Honduras, USA och
egentligen överallt i världen.
Mikael Ström

Den 3 december genomfördes manifesta oner och demonstra oner för
a försvara de funk onshindrades
rä ghet ll personlig assistans och
andra delar av LSS (Lagen om stöd
och service ll vissa funk onshindrade) i en rad svenska städer. Bakgrunden är de försämringar som genomdrivits och som bland annat le
ll a 9 av 10 sökande nekats assistans.
I Eskilstuna samlades på Fristadstorget e hundratal för a protestera
mot försämringarna och u rycka solidaritet. Talare var Birgi a Rinman,
Tina Kask, Johan Klinthammar och
Kjell Clasborn.
Birgi a Rinman beskrev u från sin
egen sons perspek v hur kampen
gällde a ge alla i vårt samhälle e
värdigt liv. Inte e liv i lyx, men just
e värdigt liv där individens drömmar och intressen kan förverkligas på
samma sä som för andra.
Tina Kask berä ade som mamma ll
e funk onshindrat barn hur vik g
de personliga assistenterna är för
hennes familj och hur de närmast blivit en del av familjen.
Kjell Clasborn från RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och
Ungdomar) poängterade nödvändigheten a motverka spli ring och försök a ställa kostnaderna för olika
nödvändiga insatser mot varandra.
Johan Klinthammar visade på hur
svårt pressade familjerna är och hur
omgivningens fördomar mot föräldrar som är sina egna barns assistenter ll och med le ll a föräldrar
ge upp si assistansskap. Klinthammar menade också a uppgi en a
det råder e fusk på o procent inom assistansbranschen är en helt
ovetenskaplig siﬀra tagen ur lu en.
Ini a vtagare ll manifesta onen
var Koopera viet EMIL i samarbete
med RBU och Funk onsrä Eskilstuna.

Gör din röst hörd
Hör av dig ll eFOLKET och säg din
mening om det som händer i din
kommundel, vad du tycker om skolan, sjukvården, barn- eller äldreomsorgen; allt som påverkar din vardag.
kontakt@efolket.eu
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eFOLKET
kvar här där dom har börjat skolan och rotat sig. Vi menar på a det ﬁnns tillräckliga
resurser, och vi såg a en majoritet av partierna i vår kommun höll med oss.

vit uppskrivna i ålder.

Vi vill a våra politiker tar ansvar för ungdomarna som har ﬂy terror och krig, och
inte slösar med resurser genom a omﬂy a
dom mi i skolgången! Låt de unga stanna!

5.4 miljoner fördelat på 2017 och 2018.

Politikernas svar på våra frågor:

Tillsammans för Eskilstuna: Vad
sa egentligen politikerna?
I slutet av november anordnade vi en paneldiskussion med våra politiker för a få
svar på våra frågor.
Medverkade gjorde representanter för
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Centerpartiet kunde inte
medverka.
Det var fullsa i lokalen och på plats fanns
det ensamkommande ungdomar, personal
på HVB-hem, präster, studenter, pensionärer och annat vanligt folk.
Vi är många som vill a Eskilstuna kommun ska göra som ﬂera andra kommuner
och låta ensamkommande ungdomar få bo

Ska Sverige utvisa ensamkommande ungdomar till Afghanistan?
Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna: Nej
Socialdemokraterna, Moderaterna: Vi måste lita på Migrationsverkets bedömningar
Ska Eskilstuna kommun låta ensamkommande ungdomar som fyllt 18 eller blivit
uppskrivna i ålder få bo kvar i Eskilstuna,
genom a låta de öronmärkta pengarna gå
till det syftet?
Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna: Ja, det ﬁnns pengar
Socialdemokraterna, Moderaterna: Pengarna räcker inte.
Hur många ungdomar i Eskilstuna berörs
av omﬂy ningarna?

Hur mycket får Eskilstuna kommun i statligt stöd a lägga på ensamkommande?
Hur mycket går Eskilstuna kommun i
översko ?
Majoritetens (S + M + C) översko smål ligger på 2,1 %, vilket beräknas bli omkring
170-180 miljoner kr.
Det översko som budgeten för gruppen
ensamkommande gjorde 2017, var har de
pengarna tagit vägen?
Svaret vi ﬁck var a en del pengar inte
kommit in än, en del har gå till andra
nämnder och till socialnämndens undersko .
Kan Eskilstuna kommun samarbeta med
ideella föreningar genom a ge dem ekonomiskt stöd för a hi a boenden åt de
som annars kommer omﬂy as?
Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna, Socialdemokraterna,
Moderaterna: Ja. Göran Gredfors (kommunalråd i M samt ordförande i socialnämnden) uppmuntrade föreningar a söka
idéburet oﬀentligt partnerskap med kommunen.

Från 1:a januari 2018 är det 19 st asylsökande ungdomar som är 18 fyllda eller har bli-

Tillsammans för Eskilstuna

eFOLKET vill tacka de föreningar, förbund och partier som vi
samarbetat med under året. Det sista, och allra varmaste, tacket går
till våra läsare. Vi ses återigen i valåret 2018!
INFO

KONTAKT

BLI MEDLEM

Organisationsnummer:
802498-1287

Email:
kontakt@efolket.se

Vår nä idning:
efolket.eu

Adress:
Föreningen eFOLKETs Vänner
Norra Hamn 3, 633 46 Eskilstuna

Avgift:
200 kr per år. Arbetslösa, studerande och
pensionärer betalar 50 kr per år.
Bankgiro: / Swish:
5059-8267 / 123-4673182

