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PRESSMEDDELANDE:
Lokala partier utmanar rikspartierna - och nobbar SD
Ett nytt alternativ i landstingsvalet och kanske även i riksdagsvalet skulle kunna skapas
med bas i de växande lokalpartierna. Det var en idé som väcktes när Nätverket för
lokalpartier i Sörmland träffades i Skebokvarn.
Västerby den 10 februari 2009: Sorundanet, det nytänkande partiet i Nynäshamns kommun, deltog
i en nätverksträff för lokalpartier lördagen den 7 februari i Skebokvarn. Representanterna för de
fem lokalpartierna fattade inte något beslut om valdeltagandet, utan än så länge är fokus främst på
de kommunala frågorna. Förberedelserna inför kommunvalet 2010 är redan igång på flera håll och
man kommer att intensifiera samarbetet ju närmare valet man kommer. Inte minst när det gäller
att få ut budskapet vad lokala partier står för och vad som skiljer dessa från de traditionella
riksdagspartierna. En debattartikel i frågan kommer att sändas till Sörmlandstidningarna inom kort.
Deltagande partier var Alternativ 2000 i Flen, VTL i Vingåker, Strängnäspartiet, Mariefredspartiet
och Sorundanet i Nynäshamns kommun. Partierna har lite olika förutsättningar då A2 deltar i en
styrande majoritet i Flen medan övriga partier finns på oppositionssidan i respektive kommun.
Partierna var också överens om att kategoriskt avvisa alla tankar på något som helst samarbete
med eller inflytande för Sverigedemokraterna i kommunpolitiken! Vad gäller kommande EU-val var
inställningen att hålla en låg profil, då detta val gäller övergripande Europafrågor och inte lokala
frågor i respektive kommun.
Mötet diskuterade också behovet av att identifiera ett antal värdeord som kan förknippas med
lokala partier som vill arbeta nära invånarna och på humanismens grund. Ett 20-tal sådana listades
och på nästa träff i Mariefred i april kommer en prioritering av nämnda värdeord att ske.
Partireprepresentanterna berörde också tanken på att skapa ett rikstäckande nätverk av lokala
partier. Något beslut togs dock inte angående detta. Även frågor kring landstingsvalet berördes i
detta sammanhang.
Då lokalpartierna är oerhört beroende av lokala media för att få ut sina budskap hölls också en
mycket uppskattad utbildningsaktivitet under ledning av en rutinerad journalist som berörde
politikernas roll och agerande i förhållande till tredje statsmakten, d.v.s. i detta fall de lokala
tidningarna/journalisterna.
Kontakta gärna Lena Dafgård, epost lena.dafgard@sorunda.net, tel 0708-92 17 50 för
mer information.

Sorundanet är det nytänkande partiet i Nynäshamns kommun. Vi driver lokala sakfrågor genom att
lyssna och agera. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006 och har en humanistisk grundsyn och
värnar demokratin. Sorundanet vill utveckla hela Nynäshamns kommun positivt, vill tillvarata hela
kommunens unika natur- och kulturvärden samt vill att kommunala resurser fördelas lika mellan
landsbygd och tätorter. Läs mer på www.sorunda.net!

